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PODNIKÁTE 
AKO ŽIVNOSTNÍK?
Príručka pre všetky samostatne 

zárobkovo činné osoby
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Radíme živnostníkom

Vážení živnostníci,

tým, že ste začali podnikať ako samos-
tatne zárobkovo činné osoby, ste na 
seba prevzali veľkú zodpovednosť za vás 
a vašu rodinu. Ukázali ste kus sebadôvery 
vo vaše pracovné schopnosti, pretože 
konkurencia je veľká a každý žiada 
čo najvyššiu kvalitu za rozumnú cenu. 
Okrem toho ste sa stali súčasťou 
významného segmentu ekonomiky, ktorým oblasť služieb, 
remesiel a tvorivých povolaní nepochybne je. 
Preto sa vám chcem za vašu aktivitu a prácu poďakovať. 
Pri podnikaní treba dodržiavať zákonom stanovené pravidlá, 
ktoré nie sú jednoduché. No a vy, v prevažnej miere ako malí 
podnikatelia, ktorí neuživia odborný ekonomický aparát, 
si celkom určite neraz kladiete rôzne otázky a máte aj viaceré 
nejasnosti, ako treba správne postupovať v konkrétnych 
životných situáciách v súlade so zákonom. Na druhej strane 
zasa potrebujete informácie o tom, na aké dávky a benefi ty 
vyplývajúce z nášho sociálneho systému máte nárok.
Tieto otázky možno formulovať napríklad takto: Čo mám robiť, 
ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Kedy mám 
začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Kde si môžem 
skontrolovať, či mám všetko v poriadku? Niektoré konkrétnosti 
možno zodpovedať len po preskúmaní vašej konkrétnej 
situácie, keď sa skontaktujete so Sociálnou poisťovňou. 
Základné pravidlá sú však jasné a platia pre všetkých rovnako. 
A práve tieto podstatné otázky a odpovede sme sa pokúsili 
sústrediť do tejto príručky. Vychádzali sme z doterajších 
skúseností, ktoré máme z kontaktov s vami, a z tém, ktoré 
so Sociálnou poisťovňou riešite najčastejšie.

Verím, že nasledujúce stránky sa stanú vaším spoľahlivým sprie-
vodcom svetom nie jednoduchých pravidiel v oblasti sociálneho 
zabezpečenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby.

Prajem vám veľa úspechov a prosperitu pri vašom podnikaní.

Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
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Kto je samostatne 
zárobkovo činnou 
osobou

Treba splniť presné kritériá

Za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa 
z pohľadu Sociálnej poisťovne považuje osoba, ktorá 
spĺňa tieto kritériá:
- dovŕšila vek 18 rokov,
- v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo 

trvanie povinného nemocenského a povinného 
dôchodkového poistenia dosahovala príjmy 
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani 
z príjmov.

SZČO rozdeľujeme do týchto kategórií:
a) SZČO – živnostník,
b) SZČO s iným oprávnením,
c) SZČO bez oprávnenia.

SZČO – živnostník

Živnostník vykonáva činnosť iba na základe 
živnostenského oprávnenia, ktoré vydáva príslušný 
živnostenský úrad v mieste jeho trvalého pobytu. Za 
klasický príklad SZČO – živnostníka možno považovať 
remeselníkov (napr. obuvník, stolár, kaderník, maliar 
či murár). Vznik ani zánik živnostenského oprávnenia 
takáto SZČO Sociálnej poisťovni nemusí oznamovať.

SZČO s iným oprávnením

Tieto SZČO potrebujú na výkon svojej činnosti iné 
odborné oprávnenie. Ide o osvedčenia, povolenia 
a licencie, ktoré vydávajú príslušné orgány podľa 
profesijného zamerania – komory, cechy alebo 
združenia (napr. Slovenská advokátska komora, 
Slovenská lekárska komora, Národná banka 
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Slovenska a pod.). Tieto oprávnenia sú nevyhnutnou 
podmienkou na vykonávanie ich činnosti. Typickým 
príkladom SZČO s oprávnením sú lekári, fi nanční 
agenti, advokáti, samostatne hospodáriaci roľníci, 
atď. Ani takáto SZČO vznik ani zánik oprávnenia 
Sociálnej poisťovni neoznamuje.

SZČO bez oprávnenia

Takáto SZČO na výkon svojej činnosti nepotrebuje 
žiadne oprávnenie (podniká napríklad na základe 
autorského zákona). Do tejto skupiny patria autori, 
umelci a športovci.

Kto sa nepovažuje za SZČO

Osobný asistent zdravotne ťažko postihnutej 
osoby – príjem síce zdaňuje podľa § 6 ods. 2 zákona 
o dani z príjmov, avšak z kategórie SZČO je na účely 
sociálneho poistenia vyňatý.
Prenajímateľ nehnuteľnosti – ak nehnuteľnosť 
prenajíma len ako fyzická osoba a prenajímanie 
nemá ako podnikateľskú činnosť.

Môže byť fyzická osoba súčasne zamestnancom 

aj SZČO?

Môže a ako SZČO si musí aj v takomto prípade 
plniť odvodové povinnosti. Za zamestnanca plní 
odvodové povinnosti zamestnávateľ.

V ďalšom texte pojem SZČO 
zahŕňa všetky spomínané kategórie.

Radíme živnostníkom
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Prvý kontakt so 
Sociálnou poisťovňou
Začiatok činnosti ohlásiť netreba

SZČO začiatok svojej činnosti Sociálnej poisťovni 
neoznamuje. V prípade opätovného začatia 
výkonu činnosti tak urobí len SZČO bez oprávnenia 
predložením čestného vyhlásenia. SZČO sa na poistenie 
nemusí ani prihlásiť. Vznik poistenia jej oznámi Sociálna 
poisťovňa do 20 dní odo dňa, keď jej takáto povinnosť 
vznikne (od 1. júla nasledujúceho roku po začatí 
činnosti). Táto situácia nastane vtedy, keď prekročí 
zákonom stanovenú hranicu príjmu (napr. v roku 2018 
je hranica príjmu za rok 2017 určená na 5 472 € bez 
odpočítania výdavkov). Vznik povinného poistenia 
Sociálna poisťovňa posudzuje až potom, keď SZČO 
podá prvé daňové priznanie.

SZČO hneď neplatí poistné

Odvodová povinnosť SZČO sa posudzuje až na základe 
prvého daňového priznania. Preto hneď po začatí 
činnosti nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. 
Obdobie neplatenia poistného po začatí činnosti môže 
byť rôzne dlhé, nemusí vždy trvať celý rok. Závisí od 
toho, kedy SZČO začala svoju činnosť vykonávať a kedy 
jej vznikne prvá daňová povinnosť.

SZČO má živnostenské oprávnenie a činnosť vykonáva 
od 1. novembra 2017. Ak podľa daňového priznania za 
rok 2017, ktoré podá v riadnom termíne do konca marca 
2018, prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu za 
rok 2017, povinné nemocenské a povinné dôchodkové 
poistenie SZČO jej vznikne od 1. júla 2018. To znamená, 
že poistné nebude platiť osem mesiacov. Ak činnosť 
vykonáva od 1. januára 2017 a prvé daňové priznanie 
podá v riadnom termíne do konca marca 2018 – povinné 
poistenie jej môže vzniknúť najskôr od 1. júla 2018. 
Poistné teda nebude platiť 18 mesiacov.
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SZČO ako zamestnávateľ

Ak SZČO začne zamestnávať čo i len jednu osobu, 
stane sa zamestnávateľom a musí si plniť povinnosti 
ako každý iný zamestnávateľ. To znamená, že 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom 
začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, 
sa musí prihlásiť do registra zamestnávateľov. 
Zamestnanca musí prihlásiť najneskôr pred začatím 
výkonu činnosti zamestnanca do registra poistencov 
a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia 
a odvádzať za neho i za seba poistné.

SZČO sa chce po prvý raz v Sociálnej poisťovni 
prihlásiť ako zamestnávateľ a tiež chce prihlásiť 
prvého zamestnanca (prihlasuje sa prostredníctvom 
Registračného listu zamestnávateľa, ak sa stane 
zamestnávateľom po prvý raz, odovzdá ho pobočke 
v papierovej podobe). V ten istý deň sa môže prihlásiť 
ako zamestnávateľ a zároveň prihlási aj prvého 
zamestnanca. V tomto prípade zamestnanec 
môže deň potom, ako ho zamestnávateľ prihlásil, 
pracovať. SZČO pri návšteve pobočky získa prístup do 
elektronických služieb Sociálnej poisťovne (e-Služby) 
a ďalej si plní svoje povinnosti elektronicky.
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Radíme živnostníkom

Na Slovensku

v roku 2017 vznikol

rekordný počet živností – 28 478.

V roku 2016 ich vzniklo 20 089.

Najviac živností vzniklo v oblastiach:

 • stavebníctvo
 • kovovýroba 
 • veľkoobchod 
 • maloobchod
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Platenie poistného

Dokedy treba zaplatiť

SZČO musí poistné zaplatiť do ôsmeho dňa 
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny 
mesiac. Napríklad za júl musí zaplatiť do 8. augusta. 
Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu 
alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší 
nasledujúci pracovný deň.

Spôsoby platby

SZČO môže zaplatiť poistné:

- bezhotovostným prevodom (platobným príkazom 
v banke),

- poštovým poukazom,

- v hotovosti alebo bankovou kartou v pobočke 
Sociálnej poisťovne.

 Z čoho sa skladá sociálne poistenie SZČO 

• nemocenské poistenie: 4,4 % z vymeriavacieho 
základu,

• starobné poistenie: 18 % z vymeriavacieho 
základu, ak nie je sporiteľom starobného 
dôchodkového sporenia, 

• starobné poistenie: 13,50 % z vymeriavacieho 
základu a na povinné príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie: 4,50 % z vymeriavacieho 
základu, ak je sporiteľom starobného 
dôchodkového sporenia (od roku 2017 sa sadzba 
povinných príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, 
primerane, t. j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna 
sadzba poistného na starobné poistenie), 

• invalidné poistenie: 6 % z vymeriavacieho základu, 

•  rezervný fond solidarity: 4,75 % z vymeriavacieho 
základu. 
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Ako správne označiť platbu

Pri platení poistného si vo vlastnom záujme treba dať 
pozor na správnu identifi káciu platby variabilným 
a špecifi ckým symbolom.
Variabilný symbol – je číslo SZČO, ktoré jej na účely 
platenia odvodov pridelila Sociálna poisťovňa.
Špecifi cký symbol – označuje obdobie (alebo 
rozhodnutie o predpísaní dlžného poistného), za 
ktoré sa platí poistné. Napríklad na označenie platby 
za január 2018 je špecifi cký symbol v tvare 012018 
alebo 201801. V prípade trvalého platobného príkazu 
je špecifi cký symbol v tvare 88.
Uvádzanie týchto symbolov slúži na identifi káciu 
platby v Sociálnej poisťovni – kto a za aké obdobie 
poistné platil.
Bez uvedenia variabilného a špecifi ckého symbolu 
k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia 
platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.
Ak SZČO neuvedie alebo nesprávne uvedie variabilný 
symbol a dlhuje Sociálnej poisťovni viac ako 5 €, 
Sociálna poisťovňa bude od nej dlžné poistné vymáhať.

Možno si termín splatnosti posunúť?

SZČO si nemôže splatnosť poistného posunúť na 
neskôr. Splatnosť poistného je určená zákonom: do 
ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Sankcie

SZČO povinnej odvádzať poistné a príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie, ktorá neodviedla 
poistné a príspevky za príslušný kalendárny mesiac 
včas alebo ich odviedla v nižšej sume, Sociálna 
poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti 
poistného a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná 
na účet Sociálnej poisťovne, zaplatená v hotovosti, 
zaplatená exekútorovi alebo do dňa začatia kontroly.

Radíme živnostníkom
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Za porušenie povinností ustanovených zákonom 
o sociálnom poistení môže Sociálna poisťovňa 
uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 €. Pri ukladaní 
pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť 
porušenia povinnosti.

Kontrola zaplateného poistného

Na kontrolu platieb môže SZČO využiť bezplatnú 
elektronickú službu nazvanú Saldokonto. 
Prostredníctvom nej si môže prezerať údaje na 
svojom „účte“ v Sociálnej poisťovni, kontrolovať 
aktuálny stav platieb a preveriť, či má nedoplatok 
alebo preplatok a či uhrádza poistné v správnej 
výške.
O prístup do elektronickej služby Saldokonto môže 
SZČO požiadať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej 
poisťovne. Vybaví si ju na počkanie a potrebuje 
na to občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
Ak Saldokonto vybavuje splnomocnená osoba, 
musí predložiť aj úradne overené (notárom alebo 
obecným/okresným úradom) splnomocnenie SZČO, 
ktorú zastupuje. Sociálna poisťovňa po uzatvorení 
dohody ihneď bezplatne vydá tzv. GRID kartu, ktorá 
slúži na prístup do e-Služieb. Ak ju SZČO už má 
(napr. k Individuálnemu účtu poistenca), ďalšia 
karta už nie je potrebná. Pôvodnú GRID kartu môže 
využívať aj pri Saldokonte.
Ak má SZČO viac poistných vzťahov (napr. je aj 
zamestnanec), je pre ňu užitočné, ak má prehľad aj 
o ďalších dôležitých údajoch a obdobiach poistenia, 
ktoré obsahuje Individuálny účet poistenca. Prístup 
k nemu si môže jednoducho zriadiť v ktorejkoľvek 
pobočke Sociálnej poisťovne. Získa tak údaje, ktoré 
bude potrebovať aj pri žiadosti o dôchodok.
Platby poistného si SZČO môže overiť aj pri 
osobnej návšteve ktorejkoľvek pobočky Sociálnej 
poisťovne. Okrem toho si na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne môže kedykoľvek skontrolovať, 
či sa nenachádza v zozname dlžníkov.
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SZČO a odvodová úľava

Môže si SZČO, ktorá poberá starobný dôchodok, 
uplatniť výnimku z platenia poistného do sumy 
200 eur?

Takúto možnosť osoba, ktorá vykonáva 
zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá. Výnimka 
z platenia poistného na dôchodkové poistenie 
pre dôchodcov do 200 eur mesačne sa vzťahuje 
výlučne na prácu na základe dohôd mimo 
pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce 
a dohoda o pracovnej činnosti). 

Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na 
niektorú z uvedených dohôd, výnimku z jednej 
dohody mesačne do 200 eur si uplatniť môže. 
Pri jej uplatnení postupuje ako každý iný 
dôchodca – písomne informuje zamestnávateľa 
o uplatnení výnimky (aj jej skončení). 

Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu 
od 1. júla 2018 uplatniť osoby s priznaným 
starobným dôchodkom, predčasným starobným 
dôchodkom, invalidným dôchodkom, 
výsluhovým dôchodkom po dovŕšení 
dôchodkového veku alebo invalidným 
výsluhovým dôchodkom. Skutočnosť, že 
vykonávajú popri dohode súčasne aj činnosť 
SZČO, nič na tejto možnosti nemení.

Odklad podania daňového priznania a platenie 

poistného

SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania, sa vznik povinného poistenia, 
jeho trvanie a odvodová povinnosť prehodnocujú 
k 1. októbru daného roka. Aj týmto SZČO Sociálna 
poisťovňa oznamuje vznik a zánik povinného 
poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného 
(do 20 dní po tomto termíne). 

Radíme živnostníkom
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SZČO, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla 
hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného 
poistenia, má od októbra aktuálneho kalendárneho 
roka nový vymeriavací základ na platenie poistného 
a novú mesačnú výšku poistného. Prvýkrát ju uhradí za 
október so splatnosťou do 8. novembra.

Potvrdenie o zaplatenom poistnom

SZČO môže požiadať o vystavenie potvrdenia 
o zaplatenom poistnom v príslušnej pobočke 
Sociálnej poisťovne. Môže tak urobiť osobne, listom 
alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej 
adresy. Pobočka jej potvrdenie vystaví na počkanie 
(v prípade osobnej návštevy) alebo jej ho pošle 
poštou (pri písomnej žiadosti).

Poistné 

Kam smerujú vaše peniaze

Suma poistného sa určuje z vymeriavacieho základu 
podľa sadzby poistného pre každý fond. Sociálna 
poisťovňa vypočíta vymeriavací základ takto: 
čiastkový základ dane neznížený o zaplatené poistné 
na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné 
na povinné sociálne poistenie SZČO : 12 : koefi cient 
1,486. Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší 
eurocent nadol. Poistné sa rozdeľuje na jednotlivé 
druhy poistenia (tzv. fondy) v takejto štruktúre:

• 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské 
poistenie,

• 18 % z vymeriavacieho základu na starobné 
poistenie,

• 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie,

• 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného 
fondu solidarity.

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu 
a výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO 
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možno použiť Kalkulačku na informatívny výpočet 
poistného pre povinne poistenú SZČO, ktorá je 
zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne 
v časti Poistné.

Ako sa SZČO dozvie o odvodovej povinnosti

Odvodovú povinnosť SZČO oznamuje Sociálna 
poisťovňa. O tento údaj ju netreba žiadať. Každá SZČO 
dostane toto oznámenie listom, resp. do e-schránky, 
ak ju má aktivovanú, do 20 dní od vzniku poistenia, 
resp. zmeny odvodovej povinnosti (viac na s. 35).

Čo je minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ je zákonom stanovená 
minimálna suma, z ktorej je SZČO povinná platiť 
poistné najmenej – a to aj v prípade, ak je jej reálny 
vymeriavací základ nižší. Minimálny vymeriavací 
základ sa mení vždy k 1. januáru kalendárneho roka 
(napr. za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 
je minimálny vymeriavací základ 456 €).

Musí platiť SZČO poistné, ak vykazuje stratu?

Ak SZČO na základe daňového priznania presiahla 
zákonom stanovenú hranicu príjmu, je povinná platiť 

2015

Priemerný počet
Podiel

139 370
133 336 131 757 132 228

72,92 %71,82 %72,26 %74,42 %

2016 2017 2018 
(do apríla)

Koľko SZČO platí minimálne poistné?

Radíme živnostníkom



14

poistné aj v prípade, že v daňovom priznaní vykazuje 
stratu (čiže nie zisk). Poistné v takomto prípade platí 
z minimálneho vymeriavacieho základu.

Čo je maximálny vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ je zákonom 
stanovená maximálna suma, z ktorej je SZČO povinná 
platiť poistné – a to aj v prípade, ak je jej reálny 
vymeriavací základ vyšší. Maximálny vymeriavací 
základ sa takisto ako minimálny mení vždy 
k 1. januáru kalendárneho roka (napr. za obdobie 
od 1. januára do 31. decembra 2018 je maximálny 
vymeriavací základ 6 384 €).

Čo ak SZČO zaplatí poistné v sume vyššej ako treba?

Navyše zaplatené poistné považuje Sociálna 
poisťovňa za poistné zaplatené bez právneho 
dôvodu a buď ho vráti sama po vykonaní kontroly 
alebo na požiadanie SZČO. V nijakom prípade naň 
neprihliada pri výpočte dávok (nemocenských, 
dôchodkových).

Kedy a ako sa mení výška poistného

Povinnosť platiť poistné sa na základe daňového 
priznania posudzuje vždy k 1. júlu (v prípade 
odkladu podania daňového priznania k 1. októbru). 
Od týchto dátumov sa môže pre SZČO zmeniť aj 
výška poistného. Nemení sa u SZČO, ktoré naďalej 
platia poistné z minimálneho alebo maximálneho 
vymeriavacieho základu – tie sa menia vždy na 
začiatku kalendárneho roka.

Môže si SZČO sama zmeniť vymeriavací základ?

Nie, vymeriavací základ sa nedá znížiť ani zvýšiť. 
SZČO je povinná platiť poistné z vymeriavacieho 
základu, ktorého spôsob výpočtu je určený 
na základe zákona. Najmenej z minimálneho 
vymeriavacieho základu, najviac z maximálneho 
vymeriavacieho základu.
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Platenie poistného 
v rôznych životných 
situáciách

SZČO sa poskytuje materské, resp. je dočasne 

práceneschopná (PN) alebo ošetruje člena rodiny

Povinne poistená SZČO neplatí poistné na 
nemocenské a dôchodkové poistenie (bez prerušenia 
poistenia):

v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,

od prvého dňa ošetrovania chorého dieťaťa, 
manžela alebo manželky, rodiča, rodiča manžela 
alebo manželky najdlhšie do 10. dňa potreby tohto 
ošetrovania,

v období, počas ktorého je uznaná za dočasne 
práceneschopnú alebo má nariadené karanténne 
opatrenie.

SZČO poberá rodičovský príspevok

Dôležité nie je poberanie rodičovského príspevku, 
ale to, či počas jeho poberania SZČO vykonáva 
zárobkovú činnosť. Môžu nastať dva prípady. Ak 
SZČO v období, v ktorom má nárok na rodičovský 
príspevok, činnosť nevykonáva (Sociálnej poisťovni 
predloží čestné prehlásenie o nevykonávaní činnosti 
a zároveň oznámi prerušenie povinného poistenia 
SZČO z tohto dôvodu), prerušuje sa jej povinné 
poistenie a poistné neplatí. Ak vykonáva činnosť 
a popri tom poberá aj rodičovský príspevok, poistné 
je povinná platiť v plnej výške.

SZČO je študent

Status študenta nemá vplyv na platenie poistného. 
SZČO, ktorá je študentom, je povinná platiť poistné 
v plnej výške do všetkých fondov (od veku 
18 rokov).

Radíme živnostníkom
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SZČO má priznaný invalidný dôchodok

SZČO ako poberateľ invalidného dôchodku je povinná 
platiť poistné v plnej výške do všetkých fondov.

SZČO má priznaný starobný dôchodok

SZČO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, nie je 
odo dňa priznania starobného dôchodku povinná 
platiť poistné na invalidné poistenie.

SZČO je poberateľom výsluhového dôchodku 

a dovŕšila dôchodkový vek

SZČO, ktorá je poberateľom výsluhového dôchodku 
a dovŕšila dôchodkový vek, nie je povinná platiť 
poistné na invalidné poistenie.

SZČO, ktorá je súčasne aj zamestnancom

Takáto SZČO si povinnosti plní a poistné platí 
osobitne ako SZČO a osobitne ako zamestnanec, 
pričom prednostne platí ako zamestnanec. Za 
zamestnanca odvodové povinnosti a oznamovacie 
povinnosti plní zamestnávateľ.
Ak vymeriavací základ v súčte z oboch postavení 
presahuje maximálny vymeriavací základ, ako 
zamestnanec platí z celého vymeriavacieho základu 
a ako SZČO len z rozdielu medzi maximálnym 
vymeriavacím základom a vymeriavacím základom 
zamestnanca. Poistné do rezervného fondu solidarity 
platí vždy z celého vymeriavacieho základu SZČO 
rešpektujúc inštitút maximálneho vymeriavacieho 
základu.
Ak vymeriavací základ v súčte nepresahuje 
maximálny vymeriavací základ, ako zamestnanec 
platí z celého vymeriavacieho základu a ako SZČO 
tiež z celého vymeriavacieho základu.
Ak ako zamestnanec presahuje maximálny 
vymeriavací základ, ako SZČO platí len do rezervného 
fondu solidarity (z celého vymeriavacieho 
základu SZČO rešpektujúc inštitút maximálneho 
vymeriavacieho základu).
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Dlh na poistnom

Ako vznikne dlh

Dlh SZČO voči Sociálnej poisťovni môže vzniknúť rôzne:

- nezaplatením poistného včas,

- nezaplatením poistného vôbec,

- zaplatením poistného v nižšej sume,

- nesprávnou alebo chýbajúcou identifi káciou 
platby (variabilný a špecifi cký symbol),

- nezaplatením penále alebo pokuty,

- nevrátením dávky, ktorú Sociálna poisťovňa SZČO 
neoprávnene vyplatila (k tejto situácii môže dôjsť 
napríklad vtedy, ak SZČO neoznámi skutočnosti, 
ktoré majú vplyv na výplatu dávok).

Ako sa SZČO dozvie o dlhu

SMS správou alebo e-mailom

SMS správou alebo e-mailom sa o aktuálnom dlhu 
za predošlý mesiac dozvedia SZČO, ktoré majú 
v Sociálnej poisťovni aktualizované kontakty (číslo 
mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu). 

Zo zoznamu dlžníkov

Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej 
stránke zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom 
právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej 
poisťovni viac ako 3,32 €. Zoznam sa aktualizuje 
každý týždeň, čiže štyrikrát mesačne.

Písomne – listom

Po vzniku dlhu Sociálna poisťovňa dlžníkovi doručí 
písomné rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy 
poistného, penále a uložení pokuty.

Osobne

SZČO sa môže o dlhu informovať osobnou návštevou 
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Radíme živnostníkom
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Je vo vlastnom záujme poistenca informovať sa 
o tom, či má všetky platby v poriadku, a tak sa včas 
dozvedieť o prípadnom dlhu. 

Čo robiť, ak vznikol dlh

Ak SZČO zistí, že jej vznikol dlh voči Sociálnej 
poisťovni, je dôležité, aby situáciu riešila čo najskôr. 
Predíde tak narastaniu dlhu, ktorý sa zvyšuje 
o penále. Okrem toho sa vyhne ďalším problémom, 
ktoré sú spojené s neskorším vymáhaním dlhu.
Dlžník by mal čo najskôr:

- uhradiť dlžnú sumu,

- navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, 
komunikovať o dlhu a situáciu riešiť,

- v čase, kým ešte nie je pohľadávka vymáhaná, 
požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový 
kalendár.
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Úhrada dlhu – 
splátkový kalendár

Čo je splátkový kalendár a ako oň treba požiadať

SZČO, ktorá je dlžníkom Sociálnej poisťovne a nie 
je schopná svoj dlh uhradiť jednorazovo, sa môže 
s príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne dohodnúť 
na jeho postupnom splácaní. Požiadať o splátkový 
kalendár treba písomne pobočku Sociálnej poisťovne 
v mieste trvalého pobytu. Sociálna poisťovňa o tejto 
žiadosti rozhodne do 60 dní. V rozhodnutí určí výšku 
splátok, výšku úrokov, termín uhradenia splátok 
a oznámi číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude 
dlžník posielať splátky.

Dlžník je povinný dôsledne dodržiavať termíny 
a výšky splátok. Ak nedodrží čo i len jeden termín 
splátky, ktorý určila Sociálna poisťovňa, alebo zaplatí 
nižšiu splátku, ako je dohodnuté, splátkový kalendár 
sa automaticky zruší a dlžník je povinný bezodkladne 
splatiť celý zostávajúci dlh.

Ako Sociálna poisťovňa vymáha dlh

Najčastejšie spôsoby vymáhania dlhu sú:

- správny výkon (dlh vymáha priamo Sociálna 
poisťovňa strhnutím z účtu dlžníka, z jeho dávky 
alebo zo mzdy),

- exekúcia (prostredníctvom exekútora),

- mandátna správa (prostredníctvom poverenej 
externej fi rmy – mandatára).

Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné 
odpustiť! Sociálna poisťovňa je povinná dlžné 
sumy vymáhať.

Radíme živnostníkom
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Preplatok na poistnom

Ako vznikne preplatok na poistnom

Preplatok na poistnom môže SZČO vzniknúť 
z viacerých dôvodov:

• SZČO nemusí platiť poistné v období, ak je PN 
alebo má priznanú nemocenskú dávku (materské, 
ošetrovné), ale napriek tomu naďalej poistné platí,

• SZČO má priznaný starobný dôchodok, predčasný 
starobný dôchodok alebo je poberateľom 
výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového 
veku (nemusí platiť poistné na invalidné poistenie, 
ale naďalej ho platí),

• SZČO uhradí poistné v jednom kalendárnom 
mesiaci duplicitne, prípadne vo vyššej sume, ako má 
povinnosť.

V takýchto prípadoch navyše zaplatené poistné 
Sociálna poisťovňa považuje za poistné zaplatené 
bez právneho dôvodu a túto sumu neberie do úvahy 
pri výpočte dávok.

Uhradí Sociálna poisťovňa preplatkom poistné 

v nasledujúcom mesiaci?

Ak napríklad SZČO zaplatila za jeden mesiac dvakrát 
a na ďalší mesiac poistné neuhradí, vznikne jej dlh na 
poistnom. Navyše zaplatené poistné sa automaticky 
nepresúva do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného. 
Sociálna poisťovňa prednostne použije preplatok 
na úhradu dlhu za najstaršie obdobie. Ak SZČO 
chce presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci 
kalendárny mesiac, musí o to písomne požiadať 
príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

O vrátenie preplatku treba požiadať 

Ak SZČO chce vrátiť peniaze zaplatené navyše, 
musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku 
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Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa má na 
vrátenie poistného lehotu 30 dní (počíta sa odo 
dňa doručenia žiadosti) alebo 30 dní odo dňa, keď 
Sociálna poisťovňa sama zistí túto skutočnosť.

Ako žiadať o vrátenie preplatku na poistnom

O vrátenie preplatku na poistnom treba požiadať 
písomnou žiadosťou, v ktorej sú uvedené základné 
identifi kačné údaje (meno a priezvisko, adresa 
trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné 
číslo). Dobré je uviesť, či má byť preplatok poukázaný 
poštovým poukazom, alebo priamo uviesť číslo účtu, 
na ktorý má byť poukázaný.

Nárok SZČO na dávky

Na aké dávky má SZČO nárok

Ak vznikne SZČO povinné poistenie, platí poistné 
na nemocenské a dôchodkové poistenie. Po splnení 
všetkých zákonom stanovených podmienok SZČO 
vzniká nárok na:

a) nemocenské dávky – nemocenské, materské, 
ošetrovné,

b) dôchodkové dávky – starobný dôchodok, 
predčasný starobný, invalidný, vdovský/vdovecký 
dôchodok.

SZČO a nemocenské dávky

Ak je SZČO povinne poistená, má od prvého dňa 
dočasnej PN nárok na dávku nemocenské, prípadne 
na dávku ošetrovné. Pri dávke materské treba splniť 
aj podmienku existencie nemocenského poistenia 
270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom 
alebo prevzatím dieťaťa do starostlivosti.
SZČO môže dostať nemocenské dávky aj po zániku 
nemocenského poistenia, ak sa na ňu vzťahuje 

Radíme živnostníkom
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ochranná lehota. Ochranná lehota trvá sedem dní 
po zániku poistenia. V prípade ženy, ktorá bola 
v čase zániku poistenia tehotná, platí osemmesačná 
ochranná lehota.

Nárok na všetky nemocenské dávky vznikne SZČO 
len vtedy, ak má poistné na nemocenské poistenie 
zaplatené včas a v správnej výške.

Ako sa činnosť SZČO započíta do dôchodku

Na získanie nároku na dôchodok je okrem iných 
podmienok potrebné splniť predovšetkým 
stanovené obdobia dôchodkového poistenia 
(pre starobný dôchodok minimálne 15 rokov). 
Obdobia činnosti SZČO môže Sociálna poisťovňa 
pri posudzovaní nároku na dôchodok zohľadniť len 
vtedy, keď počas nich SZČO riadne a v správnej výške 
platila poistné na dôchodkové poistenie.
Obdobia, za ktoré SZČO neplatila poistné, sa pri 
posudzovaní nároku na dôchodok nezohľadňujú. 
V určitých prípadoch si SZČO môže poistné na 
dôchodkové poistenie doplatiť, vtedy mu Sociálna 
poisťovňa výšku dôchodku prehodnotí.

Kedy SZČO môže doplatiť poistné na dôchodkové 

poistenie

SZČO si môže poistné na dôchodkové poistenie 
zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého:

mala prerušené poistenie (pozastavené 
vykonávanie živnosti, činnosti, od 11. dňa 
ošetrovania člena rodiny, v období, v ktorom má 
nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva 
činnosť, odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 
týždňov trvania dočasnej PN),

bola zaradená do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie,

bola zamestnancom s odvodovou úľavou alebo 
zamestnancom z najmenej rozvinutých okresov,
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 sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom 
na strednej škole alebo vysokej škole po dovŕšení 
veku 16 rokov.

So žiadosťou o dodatočné zaplatenie dôchodkového 
poistenia sa treba obrátiť na príslušnú pobočku 
Sociálnej poisťovne s vyplneným tlačivom 
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na 
dôchodkové poistenie.
Pri dodatočnom zaplatení poistného si fyzická 
osoba sama určuje vymeriavací základ, z ktorého 
zaplatí poistné na dôchodkové poistenie dodatočne. 
Vymeriavací základ je minimálne vo výške 50 % 
jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho 
základu za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné 
na dôchodkové poistenie dopláca.

Doplatenie poistného je možné len v prípade 
dôchodkového poistenia. Doplatiť si spätne poistné 
na iný druh sociálneho poistenia nie je možné.

SZČO a nárok na úrazové dávky

SZČO nie je platením povinných odvodov poistená 
pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia 
v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania. 
Zákon o sociálnom poistení jej úrazové poistenie 
neumožňuje.
Ak SZČO utrpí úraz, hoci aj pri priamom výkone 
svojej činnosti, nárok na úrazové dávky zo Sociálnej 
poisťovne jej nikdy vzniknúť nemôže. SZČO môže 
byť úrazovo poistená iba v komerčnej poisťovni 
a akékoľvek nároky si môže uplatňovať len z tohto 
poistenia.

SZČO a nárok na dávku v nezamestnanosti

Ak SZČO vzniklo povinné nemocenské poistenie 
a povinné dôchodkové poistenie, má možnosť 
samostatne sa prihlásiť aj na dobrovoľné 

Radíme živnostníkom
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poistenie v nezamestnanosti. Ak potom splní 
zákonom stanovené podmienky nároku na dávku 
v nezamestnanosti, nárok na ňu jej vznikne. 
Základnou podmienkou je trvanie poistenia 
v nezamestnanosti aspoň 730 dní v posledných 
štyroch rokoch pred zaradením do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie.

Ak SZČO poberá dávku od Sociálnej poisťovne, 
musí do ôsmich dní od zmeny oznámiť číslo nového 
bankového účtu. Je to predovšetkým v jej záujme, 
aby jej dávka (napr. nemocenské) bola poukázaná 
na správny účet. Povinnosťou SZČO je tiež nahlásiť 
zmenu priezviska v prípade sobáša a ďalšie zmeny, 
ktoré môžu mať vplyv na výplatu dávky. 

SZČO a dobrovoľné 
poistenie

Môže sa SZČO prihlásiť na dobrovoľné poistenie?

SZČO sa môže prihlásiť na dobrovoľné poistenie. Iné 
možnosti však má SZČO, ktorá je povinne poistená, 
a iné SZČO, ktorej povinné poistenie nevzniklo.

• Povinne poistená SZČO – môže sa prihlásiť 
samostatne na dobrovoľné dôchodkové poistenie 
alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. 
Druhou možnosťou je kombinácia na dobrovoľné 
dôchodkové poistenie a na dobrovoľné poistenie 
v nezamestnanosti.

• SZČO, ktorá nie je povinne poistená – môže sa 
prihlásiť samostatne na dobrovoľné dôchodkové 
poistenie, na kombináciu dobrovoľného 
dôchodkového poistenia s dobrovoľným 
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nemocenským poistením alebo súčasne na všetky 
tri druhy dobrovoľného poistenia (dôchodkové, 
nemocenské a v nezamestnanosti).

Ak na základe právnych predpisov členského 
štátu Európskej únie (EÚ), Švajčiarska, Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska SZČO podlieha povinnému 
poisteniu členského štátu EÚ alebo ak pre danú 
časť existuje v členskom štáte EÚ výlučne iba systém 
dobrovoľného poistenia, nemôže SZČO podliehať 
systému dobrovoľného nemocenského poistenia 
a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti 
Slovenskej republiky. Súbeh dobrovoľného 
dôchodkového poistenia v dvoch členských štátoch 
EÚ, ak v jednom štáte existuje výlučne dobrovoľné 
dôchodkové poistenie, je možný.

Výhody dobrovoľného poistenia

Ak SZČO nie je povinne poistená a prihlási sa na 
dobrovoľné poistenie, po splnení podmienok na 
jednotlivé dávky jej ich Sociálna poisťovňa prizná. 
Ak sa povinne poistená SZČO prihlási na dobrovoľné 
dôchodkové poistenie, navýši si sumu (vymeriavací 
základ), ktorý sa berie do úvahy pri výpočte 
dôchodku. Ak sa prihlási na dobrovoľné poistenie 
v nezamestnanosti, po ukončení činnosti SZČO 
a zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
na úrade práce jej môže vzniknúť nárok na dávku 
v nezamestnanosti.

SZČO môže byť dobrovoľne poistená aj počas 
prerušenia povinného poistenia.

Radíme živnostníkom
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Ako sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie

SZČO sa na dobrovoľné poistenie prihlasuje ako 
každá iná osoba, ktorá chce využiť dobrovoľné 
poistenie. Vyplní prihlášku, ktorou je Registračný list 
fyzickej osoby (RLFO). Spolu s prihláškou pobočke 
Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu doručí 
aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom 
okrem iného deklaruje, že berie na vedomie všetky 
podmienky dobrovoľného poistenia.
Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania 
RLFO – prihlášky, t. j. nie je možné spätné prihlásenie.

Zánik dobrovoľného poistenia SZČO

Dobrovoľné poistenie SZČO zaniká vtedy, ak:
• už nechce byť dobrovoľne poistenou osobou 

a sama sa z neho odhlási – opäť prostredníctvom 
RLFO – odhlášky. Dobrovoľné poistenie zaniká 
najskôr dňom podania odhlášky.

• automaticky zo zákona – ak nezaplatí poistné 
vôbec dva po sebe idúce kalendárne mesiace.

• SZČO vznikne povinné nemocenské poistenie, 
dobrovoľné nemocenské poistenie jej zanikne 
automaticky zo zákona, sama sa odhlasovať nemusí. 
Ak chce, aby jej zaniklo aj dobrovoľné dôchodkové 
poistenie, prípadne dobrovoľné poistenie 
v nezamestnanosti (ak naň bola prihlásená), musí 
podať odhlášku alebo poistné nezaplatiť.

• SZČO zanikne povinné poistenie, nemôže byť 
samostatne prihlásená len na dobrovoľné poistenie 
v nezamestnanosti. Ak chce, aby jej toto trvalo 
aj naďalej, musí sa prihlásiť aj na dobrovoľné 
dôchodkové a dobrovoľné nemocenské poistenie. Ak 
to neurobí, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti 
jej automaticky zo zákona zanikne.

Ako platiť dobrovoľné poistenie

Dobrovoľné poistné sa platí rovnako ako povinné 
poistenie. Treba si dať pozor najmä na správnu 
identifi káciu platby variabilným a špecifi ckým 
symbolom a správnu výšku úhrady poistného.
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na dobrovoľné poistenie nepoužíva ten istý 
variabilný symbol. Na dobrovoľné poistenie
jej Sociálna poisťovňa pridelí iný.

Práca v zahraničí

Poistné SZČO, ktorá pôsobí v zahraničí

V oblasti sociálneho poistenia sa na SZČO, ktorá 
pracuje v zahraničí, vzťahujú zákony platné v krajine, 
v ktorej reálne vykonáva svoju činnosť. Tam platí 
poistné a plní si aj ostatné povinnosti SZČO.

Má SZČO možnosť pracovať v zahraničí a poistné 

platiť v SR? 

Možnosť pracovať v zahraničí a poistné platiť na 
Slovensku existuje. Týka sa krajín EÚ, Švajčiarska, 
Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a krajín, s ktorými 
má Slovensko uzatvorenú bilaterálnu zmluvu 
v oblasti sociálneho zabezpečenia a táto upravuje 
aj postavenie SZČO. Dá sa to vtedy, ak SZČO 
pracuje na základe vyslania alebo pracuje súbežne 
vo viacerých krajinách EÚ. Ak chce využiť inštitút 
vyslania, musí požiadať o vystavenie PD A1 
z dôvodu vyslania v pobočke Sociálnej poisťovne 
v mieste svojho trvalého pobytu. Urobí tak 
prostredníctvom žiadosti (Žiadosť o vystavenie PD 
A1 z dôvodu vyslania SZČO), ktorá je k dispozícii 
v pobočkách alebo na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne). Ak SZČO spĺňa podmienky vyslania, 
predloží úplné údaje a doklady a Sociálna poisťovňa 
jej PD A1 vystaví. Potom poistné aj počas pôsobenia 
v zahraničí platí na Slovensku.

Radíme živnostníkom
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Podmienky vyslania SZČO do zahraničia

SZČO musí splniť tieto podmienky na to, aby mohla 
byť vyslaná do zahraničia:

- vlastniť oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorú 
bude ako SZČO dočasne vykonávať na území 
prijímajúceho štátu,

- vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť na 
Slovensku počas najmenej dvoch mesiacov pred 
vykonávaním práce na území iného členského 
štátu EÚ,

- mať zmluvu alebo objednávku, v ktorej je určený 
obsah a trvanie práce a ktorá preukazuje, že 
samostatná zárobková činnosť sa bude vykonávať 
na území iného členského štátu EÚ,

- počas vyslania musí SZČO aj naďalej spĺňať na 
Slovensku podmienky, ktoré jej aj po návrate 
umožnia vykonávať samostatnú zárobkovú 
činnosť (napr. zachovanie kancelárskych priestorov 
a zariadení, platenie poistného na sociálne 
zabezpečenie, plnenie daňových povinností, 
trvanie zápisu v obchodnom alebo živnostenskom 
registri a pod.).

Povinnosti SZČO, ak súčasne podniká na Slovensku 

aj v krajine EÚ

Ak SZČO podniká súčasne na Slovensku aj 
v členskom štáte EÚ, treba požiadať Sociálnu 
poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy. Túto 
žiadosť podáva SZČO v štáte, kde sa nachádza 
centrum jej životných záujmov (bydlisko). Ak 
sa nachádza na Slovensku, na základe podanej 
žiadosti Sociálna poisťovňa rozhodne, či SZČO bude 
poistné platiť na Slovensku alebo bude spadať pod 
legislatívu druhého štátu.
Dôvodom určenia uplatniteľnej legislatívy je, aby sa 
na osobu pracujúcu v inom štáte EÚ vzťahovala len 
jedna legislatíva a tá, ktorá je správna. Podľa určenej 
legislatívy si potom v danej krajine platí poistné 
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a uplatňuje si aj nárok na dávky. Pritom je dôležité 
určiť centrum jej životných záujmov, a to je tam, kde 
je jej bydlisko, kde sa zdržiava trvale, kde má rodinu, 
majetok a pod. Centrum životných záujmov teda 
nemusí byť totožné s pojmom trvalý pobyt.

Kto je považovaný za zahraničnú SZČO

Za zahraničnú SZČO sa považuje taká SZČO, 
ktorá vykonáva na Slovensku činnosť na základe 
zahraničnej živnosti, ale povinnosti si musí plniť 
v zmysle slovenskej legislatívy. To znamená, že nemá 
PD A1 z krajiny, kde má založenú živnosť, prípadne 
jej pri súbehu činností vo viacerých krajinách bola 
určená slovenská legislatíva.
Slovenská SZČO sa z pohľadu Sociálnej poisťovne 
považuje za zahraničnú SZČO, ak vykonáva svoju 
činnosť mimo územia Slovenska v inej krajine EÚ 
a nemá vystavené PD A1.

Povinnosti zahraničnej SZČO

Zahraničná SZČO, ktorá pôsobí na Slovensku, má 
tieto povinnosti:

- do ôsmich dní od právoplatného určenia 
príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej 
republiky oznamovať výšku príjmov a výdavkov 
(výšku príjmov a výdavkov za predchádzajúci rok 
oznamuje najneskôr do 31. mája kalendárneho 
roka),

- oznamovať skutočnosti rozhodujúce na vznik, resp. 
zánik jej povinného sociálneho poistenia (napr. 
zánik oprávnenia na vykonávanie činnosti SZČO), 
a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali – tieto 
skutočnosti oznamuje prostredníctvom tlačiva 
Oznámenie zahraničnej SZČO, ktoré je k dispozícii 
na webovej stránke Sociálnej poisťovne,

- všetky ostatné povinnosti si plní ako slovenská 
SZČO.

Radíme živnostníkom
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Pozastavenie činnosti 
a prerušenie poistenia

Čo oznamuje SZČO pri pozastavení činnosti

Ak SZČO platí poistné na povinné sociálne poistenie, 
musí Sociálnu poisťovňu informovať o pozastavení 
činnosti. Pozastavenie činnosti oznamuje preto, 
že týmto krokom prerušuje platenie poistného 
a súčasne sa jej prerušuje aj obdobie poistenia. Ak 
SZČO povinne poistená nie je, o pozastavení činnosti 
Sociálnu poisťovňu neinformuje.

Ako oznamuje SZČO prerušenie poistenia

Živnostník – prostredníctvom RLFO – prerušenie 
do 30 dní odo dňa pozastavenia živnostenského 
oprávnenia.

SZČO s osobitným oprávnením – taktiež 
prostredníctvom RLFO – prerušenie do 30 dní odo 
dňa pozastavenia oprávnenia príslušnou inštitúciou.

Ak SZČO v období pozastavenia činnosti nemala 
povinnosť platiť poistné, ale na základe daňového 
priznania za predchádzajúci kalendárny rok jej táto 
povinnosť vznikne (k 1. júlu alebo k 1. októbru), musí 
takisto nahlásiť prerušenie poistenia, a to od dátumu, 
keď jej povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie 
vznikla.
Prerušenie poistenia sa SZČO bez oprávnenia 
netýka, pretože predložením čestného vyhlásenia 
o nevykonávaní činnosti im poistenie zaniká 
a predložením čestného vyhlásenia o opätovnom 
vykonávaní činnosti im povinné poistenie vzniká.
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V prípade nejasností týkajúcich sa platenia poistného 
alebo potreby poradiť sa odporúčame všetkým SZČO 
kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Ďalšie prípady prerušenia poistenia SZČO

• v období, v ktorom je vo väzbe alebo vo výkone 
trestu odňatia slobody,

• od 11. dňa čerpania ošetrovného,

• v období, keď poberá rodičovský príspevok 
a činnosť SZČO nevykonáva,

• od nasledujúceho dňa po uplynutí 52 týždňov 
trvania dočasnej práceneschopnosti,

• v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, 
ak činnosť SZČO nevykonáva.

Vo všetkých prípadoch nahlasuje prerušenie 
(začiatok aj skončenie) SZČO sama prostredníctvom 
RLFO – prerušenie; v prvom uvedenom prípade do 
30 dní a v ostatných do ôsmich dní od prerušenia.

Obnovenie činnosti SZČO

Živnostník a SZČO s oprávnením – ukončí prerušenie 
poistenia prostredníctvom RLFO – prerušenie.

Radíme živnostníkom
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Ukončenie činnosti

Povinnosti SZČO pri ukončení činnosti 

Živnostník – nemá žiadne povinnosti, nepredkladá 
žiadne doklady ani tlačivá. Povinne poistenej SZČO 
oznamuje zánik povinnosti platiť poistné Sociálna 
poisťovňa.

SZČO s iným oprávnením – SZČO nemá voči 
Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Sociálna 
poisťovňa jej oznámi zánik povinnosti platiť poistné 
(o ukončenie licencie SZČO žiada orgán, ktorý 
licenciu vydal – komoru, profesijné združenie, NBS 
a pod.).

SZČO bez oprávnenia – zánik činnosti deklarujú 
Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného 
vyhlásenia. Právne účinné je najskôr odo dňa jeho 
doručenia Sociálnej poisťovni.

Ak má SZČO viac oprávnení, povinnosť platiť 
poistné jej zanikne až zánikom posledného 
oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie 
činnosti SZČO. Ak ukončí iba jedno oprávnenie, 
prípadne prevádzkovanie činnosti, naďalej 
je povinná platiť poistné na povinné poistenie. 
Platí to aj v prípade, ak naďalej vykonáva len 
činnosť bez oprávnenia. 
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SZČO ako poistenec 
štátu

Aké podmienky musí SZČO spĺňať, aby bola 

poistencom štátu

• trvalý pobyt SZČO aj dieťaťa na území Slovenskej 
republiky,

• nemá priznaný predčasný starobný dôchodok 
alebo invalidný dôchodok a

• nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný 
dôchodok.

Kedy sa SZČO môže stať poistencom štátu

1)  v období, keď má priznanú dávku materské
-  ak je povinne dôchodkovo poistená ako 

SZČO a poskytuje sa jej materské, štát za ňu 
automaticky platí poistné na dôchodkové 
poistenie, nemá žiadne oznamovacie ani 
prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni,

-  ak nie je povinne poistená ako SZČO alebo 
sa jej neposkytuje materské a nemá nárok 
na rodičovský príspevok, podá prihlášku na 
dôchodkové poistenie najskôr odo dňa narodenia 
dieťaťa,

2)  v období, keď má SZČO (fyzická osoba starajúca 
sa o dieťa do veku šesť rokov) nárok na rodičovský 
príspevok

-  ak je povinne poistená, stane sa poistencom 
štátu až vtedy, keď podľa čestného vyhlásenia 
oznámi Sociálnej poisťovni skutočnosť, že v tomto 
období činnosť SZČO vykonávať nebude a zároveň 
oznámi prerušenie povinného poistenia SZČO 
z tohto dôvodu. Žiadnu prihlášku podávať nemusí, 
poistenie poistenca štátu jej vznikne automaticky 
z dôvodu nároku na rodičovský príspevok 
za súbežného splnenia podmienky nebyť povinne 
poistená ako SZČO alebo zamestnanec,

Radíme živnostníkom
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-  ak nie je povinne poistená a má nárok na 
rodičovský príspevok, vznikne jej poistenie 
automaticky. Žiadne oznamovacie povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni nemá,

3)  v období, keď nemá SZČO nárok na rodičovský 
príspevok

-  nevyhnutnosť podať prihlášku zostáva pre 
fyzickú osobu starajúcu sa o dieťa do veku šesť 
rokov, ak nemá nárok na rodičovský príspevok; 
musí súbežne spĺňať podmienku, že nie je 
povinne dôchodkovo poistená ako SZČO alebo 
zamestnanec.

Čo štát platí poistencovi štátu

• poistné na starobné poistenie (18 % 
z vymeriavacieho základu)

• invalidné poistenie (6 % z vymeriavacieho základu)

• poistné do rezervného fondu solidarity (2 % 
z vymeriavacieho základu).

V roku 2018 je vymeriavací základ, z ktorého štát platí 
poistné, vo výške 547,20 €. Táto suma sa každý rok mení.

Zánik dôchodkového poistenia poistenca štátu

Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe 
starajúcej sa o dieťa do šesť rokov zanikne dňom 
skončenia riadnej starostlivosti o toto dieťa, 
najneskôr dňom dovŕšenia veku šesť rokov.
Povinné dôchodkové poistenie poistenca štátu 
zanikne dňom, od ktorého fyzická osoba nespĺňa 
aspoň jednu zákonom uloženú podmienku pre 
možnosť byť dôchodkovo poistená ako poistenec 
štátu. 
Fyzická osoba má povinnosť podať odhlášku z tohto 
dôchodkového poistenia iba v prípade skončenia 
riadnej starostlivosti o dieťa  do ôsmich dní od 
skončenia tejto starostlivosti. 
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Pozor na termín 1. júl 

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, 
ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik 
povinného poistenia, vymeriavací základ 
a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich 
mesiacoch platiť. Sociálna poisťovňa každoročne 
počas júla posiela SZČO oznámenie, ak jej: 

•  od 1. júla/1. októbra vzniká povinné poistenie 

•  pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni/
30. septembri 

•  zaniká povinné poistenie k 30. júnu/
30. septembru 

Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli 
nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, 
ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo 
alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania. 

Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, 
v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie 
aj novú výšku poistného. Toto poistné treba 
prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. 
Ak SZČO má odklad daňového priznania, 
novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia 
od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku 
poistného prvýkrát zaplatí za október 
so splatnosťou 8. novembra.
V prípade akýchkoľvek pochybností by sa mal 
živnostník obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej 
poisťovne.

Nezabudnite!

Identifi kujte platbu správnym variabilným 
a špecifi ckým symbolom, aby vám pre nesprávne 
údaje nevznikol dlh (pozri Ako správne označiť 
platbu na s. 9).

Radíme živnostníkom
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Komunikácia SZČO so 
Sociálnou poisťovňou

Elektronické služby (e-Služby) 

SZČO má viacero možností ako elektronicky 
komunikovať so Sociálnou poisťovňou. Sociálna 
poisťovňa má vytvorené vlastné e-Služby 
(elektronické služby Sociálnej poisťovne), do ktorých 
sa dá vstúpiť cez portál www.socpoist.sk. 
Pomocou elektronickej služby Saldokonto si môže 
SZČO skontrolovať, či má poistné zaplatené správne, 
či a v akej výške má preplatok alebo nedoplatok. 
Takto získa prehľad a predíde možným problémom 
spojeným s vymáhaním dlhu.
Ak je SZČO aj zamestnávateľom, cez e-Služby 
prihlasuje a odhlasuje svojich zamestnancov 
z registra poistencov a sporiteľov starobného 
dôchodkového sporenia, oznamuje zmeny 
v údajoch, zasiela výkazy poistného a príspevkov 
na starobné dôchodkové sporenie a plní si ďalšie 
povinnosti. Zamestnanca môže predbežne prihlásiť 
aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Sociálnej 
poisťovne, ale tento úkon musí potvrdiť zaslaním 
riadneho Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez 
e-Služby Sociálnej poisťovne najneskôr do troch dní. 
Elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou 
je možná aj cez ústredný portál verejnej správy www.
slovensko.sk prostredníctvom elektronickej schránky.

E-mailová komunikácia 

SZČO môže elektronicky komunikovať priamo 
s miestne príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne 
prostredníctvom e-mailových adries, ktoré sú 
zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne 
v časti Kontakty – pobočky. Otázky a životné situácie 
si môže konzultovať aj v Informačno-poradenskom 
centre prostredníctvom elektronického Formulára 
pre otázky cez webovú stránku Sociálnej poisťovne.
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Telefonická komunikácia 

SZČO sa môže telefonicky informovať 
prostredníctvom čísel, ktoré sú zverejnené na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti 
Kontakty – pobočky. Volať môže aj do Informačno-
-poradenského centra v čase od 8.00 do 16.00 hod. 
na tieto telefónne čísla (rozdelené podľa agendy):

0906 171 989, 02 3247 1989
1.  nemocenské dávky/materské, nemocenské, 

ošetrovné
2.  výber poistného, práca v zahraničí/

zamestnávatelia, SZČO, DPO
3.  ďalšie informácie, II. pilier

0800 123 123 (bezplatná linka)

1.  domáce dôchodky
2.  zahraničné dôchodky
3.  exekučné zrážky z dôchodkov
4.  obdobia poistenia/zápočet rokov

Poznámka: Telefonicky možno poskytovať len 
informácie všeobecného charakteru.

Osobná návšteva 

Každá SZČO má príslušnú pobočku Sociálnej 
poisťovne, kde je zaregistrovaná podľa miesta trvalého 
pobytu. Pri osobnej návšteve vo svojej pobočke si 
môže vybaviť potrebné záležitosti, získať informácie 
alebo konzultovať všetky nejasnosti.

Radíme živnostníkom
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Kontakty

www.socpoist.sk

Informačno-poradenské centrum ústredia 

Sociálnej poisťovne

Telefonický kontakt:

Informácie – poistné a dávky SZČO (8.00 – 16.00 h)

0906 171 989 
02 32471 989

1. nemocenské dávky / materské, nemocenské, 
ošetrovné 

2. výber poistného, práca v zahraničí / 
zamestnávatelia, SZČO, dobrovoľne poistení  

3. II. pilier a ďalšie informácie

Informácie – DÔCHODKY (8.00 – 16.00 h)

0800 123 123 (bezplatná linka)

1. domáce dôchodky
2. zahraničné dôchodky
3. exekučné zrážky
4. obdobia poistenia/zápočet rokov

pre volania zo zahraničia:

+421 906 171 931
+421 2 32471 931

E-mailový kontakt:

Formulár pre otázky na 
www.socpoist.sk

(alebo podatelna@socpoist.sk)
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Osobný kontakt SZČO so Sociálnou 

poisťovňou:

v pobočkách Sociálnej poisťovne v mieste 

trvalého pobytu

 

Ak potrebujete informácie o výplate dávok 
– nemocenských, úrazových, garančných,
v nezamestnanosti (s výnimkou dôchodkových 
dávok a úrazových rent), informácie o dlhu 
na poistnom, potvrdenie o výplate týchto dávok 
alebo o trvaní poistenia, kontaktujte priamo 
pobočky Sociálnej poisťovne.

Kontakty na všetky pobočky aj s úradnými hodinami
nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne 
v časti Pobočky Sociálnej poisťovne – Kontakty 
a adresy. 

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete 
na webovej stránke www.socpoist.sk v časti 
Ochrana osobných údajov (GDPR).

Radíme živnostníkom
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