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✓✓ V lehote do 60 dní od narodenia je dieťa poistené
zo zákona v tej istej poisťovni, v ktorej je alebo
bola verejne zdravotne poistená jeho matka. Ak
matka nebola verejne zdravotne poistená, je dieťa
prvých 60 dní poistencom Všeobecnej zdravotnej
poisťovne.
✓✓ V lehote do 60 dní od narodenia dieťaťa je rodič
povinný ho prihlásiť do verejnej / komerčnej
zdravotnej poisťovne. Dieťa je možné verejne
zdravotne poistiť, iba ak má na Slovensku trvalý
pobyt. Ak trvalý pobyt nemá alebo mu ešte nebol
udelený, je potrebné dieťa zatiaľ poistiť v komerčnej
zdravotnej poisťovni („zdravotné poistenie pre
cudzincov“ v zdravotnej poisťovni Union). Po získaní
trvalého pobytu možno dieťa prehlásiť do ľubovoľnej
verejnej zdravotnej poisťovne.

Migračné informačné centrum IOM
Medzinárodnej organizácie pre migráciu
Grősslingová 4, 811 09 Bratislava
Poštová 1, 040 01 Košice
tel.: 0850 211 478, +421 2 5263 0023
e-mail: mic@iom.int
internet: www.mic.iom.sk, www.iom.sk
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín.
Solidarita pri riadení migračných tokov.

AKé sú vaše povinnosti, ak sa vám na území slovenska narodí dieťa?
Materská dávka a materská
dovolenka



✓✓ Ak ste tehotná alebo sa staráte o narodené dieťa
a zároveň ste si v posledných 2 rokoch pred
pôrodom platili nemocenské poistenie aspoň
270 dní, máte nárok na výplatu materskej dávky.
✓✓ Nárok na materskú dávku a materskú dovolenku vám
vzniká od začiatku 6. týždňa pred očakávaným
pôrodom určeným lekárom alebo pri predčasnom
pôrode odo dňa pôrodu.
✓✓ Ak si chcete uplatniť nárok na materskú dávku,
musíte podať vyplnenú žiadosť v Sociálnej
poisťovni (pobočka príslušná podľa miesta vášho
pobytu). Formulár žiadosti vám poskytne a potvrdí
váš gynekológ a ak ste zamestnaná, musí ju potvrdiť
aj váš zamestnávateľ.
✓✓ Celková dĺžka vyplácania materskej dávky
a materskej dovolenky je najviac 34 týždňov (pre
osamelú matku 37 týždňov alebo 43 týždňov pre
ženu, ktorá porodila a stará sa o dve a viac detí) od
vzniku nároku na materskú dávku / dovolenku.
✓✓ Výška materskej dávky je veľmi individuálna, jej
výpočet závisí od mnohých faktorov a jej presnú
výšku vo vašom konkrétnom prípade si overte
priamo v Sociálnej poisťovni (vo všeobecnosti
výška dávky predstavuje 60% priemernej mzdy
poistenkyne v predchádzajúcom období).
✓✓ Muž, ktorý sa stará o narodené dieťa a spĺňa určité
kritériá, má tiež nárok na výplatu materskej dávky
a čerpanie rodičovskej dovolenky.

Uvedené informácie môžu podliehať
častým zmenám, preto vám odporúčame
overiť si ich na zvýhodnenej infolinke
0850 211 478 Migračného informačného
centra IOM (MIC), e-mailom na našej
adrese mic@iom.int alebo na webovej
stránke MIC www.mic.iom.sk.

Na čo máte ešte nárok?



Rodičovská dovolenka
✓✓ Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa po skončení materskej dovolenky máte nárok na rodičovskú dovolenku.
Vášho zamestnávateľa o ňu musíte požiadať a poskytuje
sa až do 3 rokov veku dieťaťa (do 6 rokov, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť).
✓✓ Počas rodičovskej dovolenky nemáte nárok na materskú
dávku. Ak však splníte určité podmienky, môžete požiadať o priznanie niektorej alebo viacerých dávok štátnej
sociálnej podpory.
Dojčenie
✓✓ Počas pracovnej doby máte nárok na prestávky na dojčenie (do konca 6. mesiaca veku dieťaťa 2 polhodinové prestávky a v ďalších 6 mesiacoch 1 polhodinová prestávka denne), ktoré sa započítavajú do pracovného času.
Špeciálna ochrana Zákonníka práce
✓✓ Tehotná žena, žena na materskej / rodičovskej dovolenke, požíva špeciálnu ochranu pred skončením pracovného pomeru. Zo zamestnania môže byť prepustená iba vo výnimočných prípadoch (napr. ak sa zrušuje zamestnávateľ). Podmienkou je, že tehotná zamestnankyňa svojho zamestnávateľa písomne informovala o tehotenstve a predložila mu o tom lekárske potvrdenie.
✓✓ Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania nástupom na materskú dovolenku nezaniká, pokiaľ máte
platné povolenie na zamestnanie. Na predĺženie povolenia na zamestnanie však potrebujete prehlásenie zamestnávateľa, že vás chce aj naďalej zamestnávať.
✓✓ Keď sa po skončení materskej / rodičovskej dovolenky
(bez ohľadu na jej dĺžku) vrátite do zamestnania, je zamestnávateľ povinný vás zaradiť na pôvodnú prácu
a pracovisko (ak to nie je možné, na inú prácu zodpovedajúcu vašej pracovnej zmluve).
✓✓ Ak ste boli kvôli tehotenstvu alebo materstvu (do 9. mesiaca od pôrodu) preradená na inú prácu, pretože vaša
pôvodná práca je tehotným ženám zakázaná / už sa nevykonáva / vaše pracovisko bolo zrušené a dosahujete pri nej nižší príjem, máte na základe žiadosti nárok
na poskytnutie vyrovnávacieho príspevku vo výške
55% rozdielu medzi pôvodnou priemernou mzdou a priemernou mzdou po preradení. Formulár žiadosti musí potvrdiť váš lekár, následne zamestnávateľ a takto vyplnený
formulár odošlete do Sociálnej poisťovne

Dávky štátnej sociálnej podpory



Po narodení dieťaťa je potrebné si overiť, či môžete
požiadať aj o ďalšie dávky. Ich priznanie závisí od
splnenia konkrétnych podmienok. Sociálna poisťovňa
môže vyplácať nasledujúce dávky:
✓✓ prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
✓✓ rodičovský príspevok,
✓✓ príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok
k príspevku pri narodení dieťaťa,
✓✓ príspevok rodičom,
✓✓ príspevok na starostlivosť,
✓✓ ošetrovné.

ného
Štátne občianstvo dieťaťa narode
na území Slovenskej republiky



Slovensku narodilo
Skutočnosť, že sa vám na
maticky nadobúda
dieťa neznamená, že dieťa auto
enské občianstvo
Slov
slovenské občianstvo.
dieťa:
ím
den
naro
automaticky nadobúda
je slovenským
✓✓ ktorého aspoň jeden z rodičov
narodenia), alebo
sto
mie
na
občanom (bez ohľadu
rodičia sú bez
✓✓ narodené na území SR, ktorého
o
štátnej príslušnosti, aleb
rodičia sú
✓✓ narodené na území SR, ktorého
dením dieťa
naro
a
i
cudzími štátnymi príslušníkm
o z nich
neh
žiad
tvo
ians
obč
nenadobúda štátne
ny krajiny
záko
ňujú
mož
neu
to
ak
,
ade
(napr. v príp
ich pôvodu).

tvo môže dieťa
Požiadať o slovenské občians
svojho zákonného
ní
úpe
narodené na Slovensku (v zast
pobyt najmenej
lý
trva
má
tu
ak
zástupcu, t.j. rodiča),
júce podaniu žiadosti
3 roky bezprostredne predchádza
tva.
o udelenie slovenského občians

