Aké máte povinnosti po ukončení štúdia?
Určite z vás po prevzatí maturitného vysvedčenia, alebo diplomu opadlo veľa starostí. Ale prichádzajú
ďalšie. Aké úrady musíte obehať? Kam sa prihlásiť a kedy? Čítajte:

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad PSVR):
Evidencia na úrade PSVR je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v
evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba
je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.
Stredoškoláci:
Ako študenti ste evidovaní až do 31. augusta roku, kedy ste ukončili štúdium. V tomto období
za vás platí odvody štát a rodičia majú stále nárok na prídavky na dieťa. Avšak, ak
nepokračujete v štúdiu, na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa nahláste do 8. septembra
a to na Oddelení informačno – poradenských služieb, kde vyplníte písomnú žiadosť
o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Vysokoškoláci:
Hláste sa na úrad PSVR do 7 dní od poslednej vykonanej štátnej záverečnej skúšky, v mieste
trvalého bydliska.
Ak túto lehotu nestihnete – budete evidovaní nie ku dňu nasledujúcemu po ukončení štúdia,
ale ku dňu osobnej evidencie na úrade PSVR SR.
Potrebujete:
- platný občiansky preukaz,
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/
- potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
- vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III.
Stupňa
Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

2. Zdravotná poisťovňa:
Pre stredoškolákov rovnako platí, že sú študentmi do 31.augusta, potom sú povinní sa hlásiť
do 8. septembra.
Vysokoškoláci majú prihlasovaciu povinnosť do 8 dní od poslednej vykonanej štátnej
záverečnej skúšky.
Za absolventa jednej vysokej školy už štát poistné neplatí ani vtedy, ak sa prihlási na štúdium
na ďalšej vysokej škole, aj keď ešte nedosiahol vekovú hranicu 30 rokov.

Ak sa absolvent strednej alebo vysokej školy zaeviduje na úrade práce alebo začne podnikať
je povinný tieto skutočnosti oznámiť zdravotnej poisťovni. Ak sa zamestná, túto skutočnosť za
neho oznamuje zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ.
V prípade, že ste sa stali dobrovoľne nezamestnaným, máte povinnosť platiť si odvody do
zdravotnej poisťovne v minimálnej výške 46,06 Eur (23,03 pre ľudí so zdravotným
postihnutím).
POZOR: Ak si nesplníte prihlasovaciu povinnosť do zdravotnej poisťovne, hrozí vám pokuta,
ktorú určuje Úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

3. Sociálna poisťovňa:
Absolventi SŠ a VŠ nemajú po ukončení štúdia povinnosť hlásiť sa do sociálnej poisťovne.
V prípade, že sú evidovaní na úrade PSVR, poistenie za nich platí štát.
V prípade, že ste sa zamestnali, zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť vás do sociálnej
poisťovne a odvádzať za vás poistenie:
- Nemocenské
- Dôchodkové
- Poistenie v nezamestnanosti
Ak ste počas štúdia na VŠ podnikali a na základe príjmu vám vznikla povinnosť platiť
poistenie, ste povinní ho platiť aj po ukončení štúdia, kým vám povinnosť nezanikne.
Dobrovoľne nezamestnaný – nie je povinný sociálnej poisťovni nič platiť. Môže byť však
dobrovoľne poisteným. Dobrovoľne poistená osoba si vymeriavací základ v zákonom
stanovených hraniciach určuje sama a môže si vybrať všetky druhy poistenia alebo len
niektoré z nich:
Výška minimálnych odvodov:
-

nemocenské poistenie:

14, 47 €

-

starobné (dôchodkové):

59, 23 €

-

invalidné:

19, 74 €

-

rezervný fond solidarity:

15, 63 €

-

spolu poistenie:

109, 07€

-

poistenie v nezamestnanosti :

6, 58 €

(uvedené čiastky sú vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu pre rok 2011)

Informácie boli
www.odvody.sk

čerpané

z:

www.upsvar.sk,

www.socpoist.sk,

www.Hnonline.sk,

