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ÚVOD 

Milí rodičia alebo budúci rodičia,  

pripravila som pre Vás tento praktický infomateriál. Týka sa predovšetkým budúcich 

mamičiek, ktoré zaujíma problematika tehotenského a tehotenského štipendia. Ide 

o novú právnu úpravu, novú peňažnú dávku, ktorú bude štát poskytovať tehotným.   

Dovoľte mi krátke predstavenie sa:  

Som JUDr. Mária Dvončová, povolaním právnička, 

autorka projektu Právne pre rodiča.  

Venujem sa témam, ktoré rodičov zaujímajú, 

napríklad: 

 Materské, peňažné dávky od štátu pre rodičov 

(rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o 

dieťa atď.), OČRka, dávka v nezamestnanosti, práva  

a povinnosti rodičov  v zamestnaní, nezhody medzi 

rodičmi. 

Súčasne som autorkou publikácie PRAKTICKÝ SPRIEVODCA PRE RODIČOV. Jej cieľom je 

pomôcť  všetkým rodičom a nastávajúcim rodičom vyznať sa v spleti zákonov, 

úradných povinností, „vybavovačiek“ a administratívy. Snažila som sa dať čo najviac 

informácií dokopy a začleniť ich do knihy, aby stačilo iba nazrieť a hneď ste vedeli, kam 

ísť, ktoré tlačivo je potrebné, na aké dávky máte nárok, ako sa vrátiť do zamestnania 

atď ….  

Moje príspevky a pravidelnú rubriku nájdete i v časopise DIEŤA – rubrika Právo a 

rodina, kde sa taktiež snažím rodičom sprostredkovať aktuálne informácie o 

rodičovských právach a povinnostiach.  

EBOOKY:  Ak riešite určitú životnú situáciu rodiča (materská, evidencia na úrade práce 

po rodičovskej dovolenke, narodenia bábätka a pod.) neváhajte siahnuť po niektorom 

z mojich ebookov. Ich ponuku nájdete na www.pravneprerodica.sk./ebooky. Prehľad 

nájdete i na konci tohto ebooku. 

 

http://www.pravneprerodica.sk./ebooky
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Kontakt  

www.pravneprerodica.sk  

Facebook: Právne pre rodiča (pravidelné aktuálne informácie pre rodičov) 

Instagram: pravne_pre_rodica  

 

Prajem užitočné čítanie! 

Vyhlásenie autorky: Tento infomateriál predstavuje základné 

informácie k téme tehotenského (a tehotenského štipendia). 

V prípade potreby konzultácie Vašej situácie odporúčam kontaktovať 

advokáta, účtovníka alebo príslušnú inštitúciu za účelom 

poradenstva. Text tohto infomateriálu podlieha autorskému právu 

v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení a je 

mojim duševným vlastníctvom. Vzhľadom na uvedené musím dať  do 

pozornosti, že je zakázané akékoľvek jeho kopírovanie, verejné 

šírenie alebo pozmeňovanie tohto infomateriálu bez 

predchádzajúceho súhlasu autorky.  

Ďakujem, že si vážite moju prácu a čas venovaný príprave tohoto infomateriálu. 
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KAPITOLA  1 Tehotenské štipendium  pre vysokoškolské 

študentky 
 

 

Tehotenské štipendium je určené najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených 

so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na 

narodenie dieťaťa.  

Kto má na neho nárok? Podmienky: 
 

 Musí ísť o študentku, ktorá je tehotná 

 Táto študentka má trvalý pobyt  v Slovenskej republike  

 Nesmie poberať dávku – tehotenské zo Sociálnej poisťovne 

Otázka 1: Bude mať nárok na tehotenské štipendium aj študentka, ktorá študuje 

externe? 

Odpoveď: Áno, nárok na tehotenské štipendium má aj študentka, ktorá študuje na 

vysokej škole externe. 

-------------------- 

Otázka 2: Bude mať nárok na tehotenské štipendium aj doktorandka? 

Odpoveď: Áno, nárok na tehotenské štipendium má študentka bez ohľadu na formu 

a stupeň štúdia. 
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------------------ 

Odkedy je možné poberať tehotenské štipendium? 
 

Tehotenské štipendium sa priznáva v období od začiatku 27. týždňa  pred termínom 

pôrodu určeným lekárom (podľa znenia zákona). Prakticky teda od skončenia 

12.týždňa tehotenstva. 

---------------------- 

Otázka 3: Je možné, že mi tehotenské štipendium nebude priznané, pretože vysoká 

škola nebude mať dostatočné finančné prostriedky v rozpočte? 

Odpoveď: Podľa zákona o vysokých školách má na tehotenské štipendium študentka 

právny nárok.  A to bez ohľadu na rozpočet. 

 

Otázka 4: Študujem na súkromnej vysokej škole. Dostanem aj tak tehotenské 

štipendium? 

Odpoveď: Okruhom oprávnených sú všetky tehotné študentky, bez ohľadu na formu 

štúdia a stupeň štúdia, ako aj bez ohľadu na to, či ide o verejnú, štátnu alebo 

súkromnú vysokú školu. 

-------------------------------------- 

Otázka 5: Mám prerušené štúdium. Budem mať nárok na tehotenské štipendium? 

Odpoveď: Áno, za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, 

ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. 

---------------------- 

Aká bude výška tehotenského štipendia? 
 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením 

inú výšku tehotenského štipendia. 

-------------------- 
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Ako si mám požiadať o tehotenské štipendium? 

 

Študentka si podá písomnú žiadosť.  

K tejto žiadosti musí priložiť : 

 lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu 

a  

 potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu 

tehotenského. 

V žiadosti študentka vysokej školy uvedie aj bankový účet vedený v Slovenskej 

republike, na ktorý bude vysoká škola posielať tehotenské štipendium. 

------------------------------------- 

Kto bude rozhodovať o tehotenskom štipendiu? 

 

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje  

 rektor vysokej školy alebo  

 ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty.  

------------------------------------ 

Ako sa vypláca tehotenské štipendium pre vysokoškoláčky? 

 

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň 

príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, 

ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia. 

---------------------------------------------- 

Odkedy mi priznajú tehotenské štipendium? 

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom 

bola podaná žiadosť. 
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Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí 

za celý kalendárny mesiac.  

Príklad #1: Petra študuje na vysokej škole. 13. týždeň tehotenstva (27 týždňov pred 

termínom pôrodu) začal 17.4. Petra si požiadala 27.4. o tehotenské štipendium. 

Predložila písomnú žiadosť, lekárske potvrdenie a potvrdenie od Sociálnej poisťovne. 

Napriek tomu, že Petre vznikol nárok na tehotenské štipendium vzhľadom na štúdium 

tehotentva v polovici apríla, dostane tehotenské štipendium za celý apríl vo výške 200 

eur, nie pomernú časť. Bude jej teda priznané od 1.apríla. 

--------------------------------------- 

Otázka: Dostanem tehotenské štipendium aj za leto? 

Odpoveď: Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august. 

--------------------------------- 

Súbežné poberanie tehotenského a tehotenského štipendia? 
 

Ak študentka popri vysokoškolskom štipendiu pracuje, na pracovnú zmluvu, a odvádza 

sa jej tak poistné na nemocenské poistenie z pracovnej zmluvy do Sociálnej poisťovne, 

môže sa stať, že splní podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov 

pred priznaním tehotenského. 

Vznikom nároku na tehotenské, tak zaniká nárok na výplatu tehotenského štipendia. 

Súbežne nie je možné poberať tehotenské aj tehotenské štipendium. 

---------------------------- 

Začínam poberať tehotenské/ rodičovský príspevok po narodení dieťaťa 

 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká  

 vznikom nároku na tehotenské 

  vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa 

na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium 
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 skončením tehotenstva alebo 
 skončením štúdia. 
 

Študentka oznámi vysokej škole skutečnosti uvedené  do desiatich pracovných dní odo 
dňa, kedy  k nim prišlo. 
 

Príklad #2 

Petra študuje externe na vysokej škole. Termín 27. týždeň pred termínom pôrodu bol 

17.4. Petra si požiadala 27.4. o tehotenské štipendium. Predložila písomnú žiadosť, 

lekárske potvrdenie a potvrdenie od Sociálnej poisťovne. Napriek tomu, že Petra bola 

v 13.tom týždni tehotentva v polovici apríla, dostane tehotenské štipendium za celý 

apríl vo výške 200 eur. Petra pracuje na polovičný úväzok v jednej firme. Keď si žiadala 

o tehotenské štipendium, nemala ešte dostatočný počet dní nemocenského poistenia 

z tejto pracovnej zmluvy. Avšak napokon bude mať nárok na materské, o ktoré si 

požiada 6 týždňov pred termínom pôrodu. Napríklad v polovici októbra.  

Zákon nevylučuje súbežné poberanie tehotenského štipendia a materského. Nárok na 

tehotenské štipendium zanikne ukončením tehotenstva, v podstate pôrodom. 

Príklad #3 

Petra študuje externe na vysokej škole. 27. týždeň pred určeným termínom pôrodu  

bol 17.4. Petra si požiadala 27.4. o tehotenské štipendium. Dostane tehotenské 

štipendium za celý apríl vo výške 200 eur.  

Petra nemá nárok na materské. Nemá dostatočný počet dní nemocenského poistenia. 

Petra sa narodí 15.10. dieťa. Požiada si o rodičovský príspevok, na ktorý má nárok od 

15.10. V polovici novembra tak dostane vyplatený rodičovský príspevok za celý 

október. 

-------------------------------------------------- 

Ukončila som vysokoškolské štúdium 

 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká aj 

 skončením štúdia 
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Príklad #4 

Petra študuje na vysokej škole. 17.5. štátnicuje, ukončí vysokoškolské štúdium. Je 

tehotná v 15.tom týždni. Tehotenské štipendium dostane ešte aj za celý mesiac máj, 

pretože spĺňala podmienky pre poberanie tehotenského štipendia časť mesiaca máj. 

Súčasne nárok na tehotenské štipendium Petre v máji skončí, pretože nárok zaniká 

skončením štúdia. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Potrat a tehotenské štipendium 
 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká  

 skončením tehotenstva 

Príklad #5 

Petra študuje na vysokej škole. Požiada si o tehotenské štipendium. V 15tom týždni 

však o dieťatko príde (potratí). Nárok na tehotenské štipendium tak Petre zanikne. 

Petra je povinná do 10 pracovných dní túto skutočnosť oznámiť vysokej škole. 

*** 
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KAPITOLA 2  Tehotenské štipendium  pre stredoškolské  

žiačky 

 

Tehotenské štúdium pre stredoškoláčky je na 90 percent podobné tehotenskému 

štipendiu pre vysokoškoláčky. Rozdiely nájdete v nasledujúcom texte. Určite si však 

prečítajte celú kapitolu o tehotenskom štipendiu pre vysokoškoláčky. 

-------------------- 

Kto má nárok na tehotenské štipendium? 

Plnoletá žiačka strednej školy, ktorá je tehotná. Podmienkou je teda okrem iného 

plnoletosť. Súčasne táto žiačka musí mať trvalý pobyt na Slovensku a nemá nárok na 

výplatu tehoteského. 

 

Aká je výška tehotenského štipendia? 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne . Vláda môže ustanoviť nariadením 

inú výšku tehotenského štipendia. Výška tehotenského štipendia uvedená v prvej vete 

stráca platnosť ustanovením jej výšky nariadením. 

 

Ako si mám požiadať o tehotenské štipendium? 

Žiačka strednej školy si podá písomnú žiadosť riaditeľovi strednej školy.  

K tejto žiadosti musí priložiť : 
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 lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred určeným termínom pôrodu 

a  

 potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu 

tehotenského. 

V žiadosti žiačka strednej školy uvedie aj bankový účet vedený v Slovenskej republike, 

na ktorý bude stredná škola posielať tehotenské štipendium. 

------------------------------------- 

Kto bude rozhodovať o tehotenskom štipendiu? 

 

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje  

 riaditeľ strednej školy. 

------------------------------------ 

Ako sa vypláca tehotenské štipendium pre stredoškoláčky? 

 

Stredná škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty 

deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, 

ktorého číslo uvedie žiačka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia. 

----------------------------------- 

Zmaturovala som 

 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká  
a) vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení 

dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium, 

b) vznikom nároku na výplatu tehotenského,  

c) skončením tehotenstva, 

d) podmienečným vylúčením alebo 

e) dňom, kedy prestala byť žiačkou školy. 
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........................................ 

Príklad #6 

Petra študuje na strednej škole. 17.5. maturuje, ukončí stredoškolské štúdium. Je 

tehotná v 15tom týždni. Tehotenské štipendium dostane ešte aj za celý mesiac máj, 

pretože spĺňala podmienky pre poberanie tehotenského štipendia časť mesiaca máj. 

Súčasne nárok na tehotenské štipendium Petre v máji skončí, pretože nárok zaniká 

skončením štúdia. 

--------------------------------------------------------------------------- 

KAPITOLA 3  Tehotenské pre policajtky a vojačky 

 

Zákonodarca myslel aj na príslušníčky PZ a vojačky, ktoré podliehajú právnej úprave 

zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. 

Zavádza sa totiž „tehotenské“ ako nový druh dávky nemocenského zabezpečenia pre 

policajtky a profesionálne vojačky. 

Výška tehotenského bude vo fixnej výške  200 eur mesačne. Očakáva sa, že dávku bude 

profesionálna vojačka poberať 5 ukončených mesiacov. 
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Kedy má nárok na tehotenské profesionálna vojačka a policajtka? 

Ak: 

 je tehotná a  

 v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom 

pôrodu určeným lekárom bola nemocensky zabezpečená podľa zákona 

o sociálnom zabezpečí policajtov a vojakov  alebo nemocenský poistená podľa 

všeobecných predpisov o sociálnom poistení (podľa zákona o sociálnom 

poistení)  najmenej 270 dní, alebo 

 v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská 

dovolenka podľa osobitných predpisov. 

 

*** 

Kedy im vzniká a zaniká nárok na tehotenské a nárok na výplatu 

tehotenského? 

 

Nárok na tehotenské im vzniká od začiatku 27.  týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 

určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva. 

Nárok na výplatu tehotenského vzniká od začiatku mesiaca, v ktorom začal 27. týždeň 

pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká posledným dňom 

kalendárneho mesiaca, v ktorom skončilo tehotenstvo. 

*** 

Ak policajtke alebo vojačke skončil služobný pomer – nárok na tehotenské 
 

Ak ste bola tehotná už počas skončenia služobného pomeru teda Vaše nemocenské 

zabezpečenie zaniklo počas tehotenstva,  tak budete mať nárok na tehotenké ak 

 Vám nárok na neho vznikne najneskoršie do ôsmich mesiacov po skončení 

služobného pomeru (teda do 8 mich mesiacov od skončenia služobného 

pomeru  budete na začiatku 27.týždna pred určeným termínom pôrodu), a  
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 ak nemáte nárok na tehotenské podľa osobitného predpisu 3f ) a splnila ste 

ostatné  podmienky na vznik nároku na tehotenské.“ 

 

*** 

KAPITOLA 4 Tehotenské (podmienky, výška, vyplácanie) 
 

 

Tehotenské – ide o dávku nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. 

V súčasnosti prebieha legislatívny proces, pričom novela zákona o sociálnom poistení, 

ktorou by sa táto dávka mala zaviesť, by mala nadobudnúť účinnosť 1.4.2021.  

Podmienky pre priznanie tehotenského 

1. tehotenstvo + 

2. v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred termínom pôrodu 

určeného lekárom bola žena nemocensky poistená najmenej 270 dní 

3. žena je nemocensky poistená alebo je v tzv.ochrannej lehote 

------- 

Ako obdobie nemocenského poistenia pre účely tehotenského sa započítava aj obdobie 

 prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej 

dovolenky pri zamestnancovi ako aj  
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 obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok 

na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky a povinne 

 dôchodkovo poistenej SZČO.  

Ide o to, aby aj v prípade „reťazových pôrodov“ bol zachovaný nárok na tehotenské. 

Samozrejme, toto obdobie musí spadať do obdobia 2 rokov pred 27. týždňom pred 

určeným termínom pôrodu, ktoré sa posudzuje pre priznanie nároku na tehotenské. 

Príklad #7 

Dana je dlhé roky zamestnaná u zamestnávateľa ABC s.r.o. Ide na materskú dovolenku 

s prvým dieťaťom. Po materskej je na rodičovskej dovolenke. Keď má dieťa 2 roky, 

Dana zistí, že je tehotná. Pôrod ďalšieho dieťaťa jej termínovo vychádza tak, že pôjde 

z rodičovskej dovolenke priamo na materskú dovolenku. Obvykle je tento postup 

verejnosťou označovaný ako reťazový pôrod. Dana bude mať nárok na tehotenské (pri 

druhom tehotenstve), pretože aj obdobie na rodičovskej dovolenke, kedy má sice 

prerušené nemocenské poistenie ako zamestnankyňa, sa na účely nárok na 

těhotenské považuje za obdobie, kedy bola Dana nemocensky poistená. Nárok na 

tehotenské jej tak vznikne. Bude  sa jej vyplácať aj popri rodičovskom príspevku alebo 

popri materskom, do narodenia druhého dieťaťa (teda ukončenia tehotenstva). 

 

Kto obdobie sa počíta ako obdobie, kedy som nemocensky poistená? 

 

Ako obdobie nemocenského poistenia sa počíta aj obdobie, kedy ste PN a stále Vám 

trvá pracovný pomer (nemocenské poistenie sa prerušuje až keď PNka trvá viac ako 52 

týždňov). Pozor, akonáhle Vám pracovný pomer skončí ako tehotnej, ste sice ešte 

v ochrannej lehote, môže Vám vzniknúť nárok na materské do budúcna, ale to obdobie 

po ukončení pracovného pomeru sa Vám už nepočíta ako obdobie nemocenského 

poistenia. 

Príklad #8: 

Jana je zamestnaná od 1.9.2020. Pracuje do 31.12.2020, kedy jej pracovný pomer 

skončí. Je tehotná, má rizikové tehotenstvo a lekár ju vypíše PN. V rámci ochrannej 

lehoty po skončení pracovného pomeru si požiada o nemocenské zo Sociálnej 



 

18 
 

poisťovne, ktoré je jej priznané. Obdobie po skončení pracovného pomeru sice Jana 

poberá nemocenské (PNku) zo Socpoist, avšak už NIE JE nemocensky poistená. Je iba 

v ochrannej lehote. Jana nebude mať dostatočný počet dní nemocenského poistenia 

(aby jej vznikol nárok na tehotenské alebo materské). 

---------------------------------- 

Odkedy vzniká nárok na tehotenské? 
 

Nárok na tehotenské vzniká od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 

určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva 

--------------------------- 

Otázka: Môžem pracovať a zároveň poberať tehotenské? 
 

Odpoveď: Popri poberaní tehotenského môžete pokojne pracovať. Tehotenské sa 

vypláca bez ohľadu na aktívny príjem v zamestnaní alebo zo živnosti. 

------------------------------------------ 

Kedy zaniká nárok na tehotenské? 

 dňom skončenia tehotenstva  

Poistenkyňa má nárok na výplatu tehotenského za dni, počas ktorých má nárok na 

výplatu materského. 

JE teda možné poberať aj tehotenské aj materské.  

Tehotenské sa poskytuje za dni. Takže neplatí úprava ako pri rodičovskom príspevku 

alebo pri tehotenskom štipendiu, že sa priznává v plnej výške, aj keď sú podmienky pre 

jeho priznanie splnené len časť kalendárneho mesiaca. 

Príklad #9 

Jana má dostatočný počet dní nemocenského poistenia, je dlhé roky zamestnaná. 

Vznikne jej tak aj nárok na materské. Dňa 15.4.2021 sa jej narodí dieťa. Jana bude mať 

nárok na tehotenské za obdobie 1.-14.4.2021, teda 14 kalendárnych dní 

tehotenského. 
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------------------------------------- 

Výška tehotenského 

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu alebo 
pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ktorý sa používa na určenie 
výšky nemocenskej dávky. 

Ak máte viacero nemocenských poistení alebo aj iba jedno, tak minimálna výška 
tehotenského bude v roku v roku 2021 pri 30- dňovom mesiaci predstavovať sumu 
215,5 eura. 

------------------------------------- 

Príklad #10 

Dana je zamestnaná od 1.1.2020. V roku 2021 otehotnie a žiada si o tehotenské. 

Keďže jej pracovný pomer trval už k 1.1.2020, rozhodujúce obdobie pre výpočet 

tehotenského bude rok 2020 a vymeriavacie základy, z ktorých sa jej odviedlo do 

Sociálnej poisťovne poistné na nemocenské poistenie. 

Spočítajú sa vymeriavacie základy, vydelia sa počtom dní nemocenského poistenia a 

získame tak výšku denného vymeriavacieho základu. Z toho 15 percent bude výška 

tehotenského na deň. 

Napríklad: 12 mesiacov x 1000 eur / 355 dní v roku 2020 (10 dní v roku 2020 totiž bola 

Dana na PNke a dni na PNke sa nezapočítavajú)……33,8028 je suma DVZ. Z toho 15 

percent je 5,07 eur, tj. výška tehotenského na deň.  

 

Platí však, že minimálne tehotenské pri 30 dňovom kalendárnom mesiaci je 215,50 

eur. 

Znova upozorním. Dni na PNke, kým Vám trvá pracovný pomer sa považujú za dni 

nemocenského poistenia, aby Vám vznikol nárok na dávku. Avšak, ak si chcete 

predbežne vypočítať výšku tehotenského, tak počas PNky sa za Vás neodvádza poistné 

do Socpoist, takže tieto dni vylúčite (nezapočítavate) pri výpočte tehotenského. 

Vyplácané nemocenské Vám tak neznižuje výšku tehotenského. 

………………………….. 
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Príklad #11 

Dana je zamestnaná od 1.9.2020. Otehotnie a k 1.5.2021 si žiada o tehotenské. Keďže 

jej pracovný pomer netrval už k 1.1.2020, rozhodujúce obdobie pre výpočet 

tehotenského bude od 1.9.2020 do 30.4.2021 (do konca kalendárneho mesiaca pred 

mesiacom, kedy jej vznikne nárok na tehotenské) a vymeriavacie základy, z ktorých sa 

jej odviedlo do Sociálnej poisťovne poistné na nemocenské poistenie. 

Teda od začiatku nemocenského poistenia (pracovného pomeru) do konca mesiaca 

predchádzajúceho vzniku nároku na tehotenské. 

Spočítajú sa vymeriavacie základy, z ktorej sa jej odvádzalo poistné na nemocenské 

poistenie a  tento súčet sa vydelí počtom dní nemocenského poistenia. Získame tak 

výšku denného vymeriavacieho základu. Z toho 15 percent bude výška tehotenského 

na deň. 

V tomto prípade je dôležité, že Dana reálne pracovala v tomto aktuálnom zamestnaní 

aspoň 90 dní bez PNky, preto sa jej určí tehotenské z tohto aktuálneho zamestnania. 

----------------------- 

Príklad #12 

Dana je zamestnaná od 1.11.2020. Otehotnie. Od 1.12.2020 je na PNke. K 1.4. si žiada 

o tehotenské. Keďže jej pracovný pomer netrval už k 1.1.2020, rozhodujúce obdobie 

pre výpočet tehotenského by mal byť od 1.11.2020 do 30.4.2021. Lenže v tomto 

prípade sa v novom zamestnaní Dane neodvádzalo poistné na nemocenské poistenie 

aspoň 90 dní, takže sa jej plat v novom zamestnaní pri tehotenskom nezohľadní. Iba 

potrebné dni nemocenského poistenia, aby jej vôbec nárok na tehotenské vznikol. 

Dana v roku 2020 pracovala ešte aj u iného zamestnávateľa minimálne 90 

kalendárnych dní, reálne tam aj toľko odpracovala (bez PNky). Tehotenské sa jej teda 

určí z vymeriavacích základov u predchádzajúceho zamestnávateľa v roku 2020. 

Ak by Dana v roku 2020 nepracovala u iného zamestnávateľa minimálne 90 
kalendárnych dní – napríklad aj tam bola na PNke, tehotenské sa jej určí 
z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravdepodobný denný 
vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo 
poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na 
poskytnutie nemocenskej dávky -  Avšak maximálne 1/30 zo sumy 546 eur (platí však aj 
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to, že výška tehotenského v prípade bude v roku v roku 2021 pri 30- dňovom mesiaci 
predstavovať minimálne sumu 215,5 eura. 

Platí však stále podmienka, že pre vznik nároku na tehotenské, musíte v posledných 

dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným 

lekárom byť nemocensky zabezpečená alebo nemocensky poistená najmenej 270 dní, 

alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská 

dovolenka podľa osobitných predpisov. 

 

Opätovne zdôrazňujem, že minimálna výška tehotenského bude v roku v roku 2021 pri 
30- dňovom mesiaci predstavovať sumu 215,5 eura. 

 

Ak ste bola tehotná už pred 1.4.2021 
 

Novela zákona o sociálnom poistení nadobudne účinnosť od 1.4.2021. Situácia už 

tehotných žien  pred touto účinnosťou ohľadom tehotenského je riešená nasledovne: 

Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 

1. aprílom 2021, podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje 

k 1. aprílu 2021.“. 

V prípade žien vo vyššom štádiu tehotenstva  -  na základe žiadosti o tehotenské 

Sociálna poisťovňa posúdi a určí výšku tehotenského nie k prvému dňu 27. týždňa pred 

lekárom určeným predpokladaným dňom pôrodu, ale ku dňu účinnosti zákona, ktorým 

bude tehotenské zavedené do právneho poriadku SR. 

Príklad #13 

Jana je v 25. týždni tehotenstva, práve vtedy, keď nadobudne účinnosť novela zákona, 

ktorá zavádza tehotenské. Ak Jana spĺňa ostatné podmienky pre priznanie 

tehotenského (270 dní….), tak jej bude posúdené a  priznané tehotenské od 1.4.2021. 

Spätne sa jej však nebude doplácať. 
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Preradená na inú prácu 

Ak nárok na tehotenské vznikne poistenkyni, ktorá je z dôvodu tehotenstva alebo 

materstva preradená na inú, horšie platenú prácu, bude sa suma tehotenského 

určovať z vymeriavacích základov zistených za obdobie pred preradením. 

*** 

KAPITOLA 5  Tehotenské (rôzne situácie mamičiek a 

budúcich mamičiek) 
 

 

Situácia #1:  Skončil mi pracovný pomer, som v ochrannej lehote, budem 

dostávať tehotenské? 

 

Odpoveď:  

Určite si obdobie dvoch rokov pred začiatkom 27. týždňa pred termínom pôrodu. A 

spočítajte si, či v danom období máte 270 dní nemocenského poistenia. Rátajú sa dni 

riadneho pracovného pomeru, aj dni PNky, keď Vám ešte trval pracovný pomer. 

Nepočítajú sa dni neplateného voľna. 

Druhou podmienkou je že ste v tzv. ochrannej lehote - teda Vám pracovný pomer 

(alebo iné nemocenské poistenie napríklad dobrovoľné nemocenské poistenie) 

skončilo, keď ste už boli tehotná. 
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Za týchto podmienok Vám vznikne nárok na tehotenské.  

Pre istotu upozorňujem, že nie je možné poberať tehotenské štipendium súbežne s 

tehotenským. 

--------------- 

Príklad #14 

Dana zistila, že je tehotná. Lenže pracovný pomer jej pred tromi týždňami skončil. 

Keďže lekár určil, že je aktuálne v šiestom týždni tehotenstva, Dana vie, že je v 

ochrannej lehote. Bola totiž tehotná, už keď jej pracovný pomer skončil. 

27.týždeň tehotenstva pred určeným termínom pôrodu začal 15.4.2021. Obdobie 

dvoch rokov predtým je 15.4.2019 - 15.4.2021 (Socpoist možno bude posudzovať 

obdobie 15.4.2019 – 14.4.2021, čakám na vyjadrenie). V tomto období bola Dana 

zamestnaná. Spočíta si koľko dní. Napočítala tam 3XX dní nemocenského poistenia. 

Súčasne, považuje sa za poistenkyňu, pretože je v ochrannej lehote.  

Preto bude mať nárok na tehotenské. 

Tehotenské štipendium nepoberá. Dana vie, že bude mať nárok na materské. Keďže je 

v ochrannej lehote, požiada si o materské 6 týždňov pred termínom pôrodu, ktorý určil 

lekár. Súbežne s tehotenským je môžné poberať materské zo Sociálnej poisťovne. 

-------------------------------- 

Príklad #15 

Dana zistila, že je tehotná. Lenže pracovný pomer jej pred tromi týždňami skončil. 

Keďže lekár určil, že je aktuálne v šiestom týždňi tehotenstva, Dana vie, že je v 

ochrannej lehote. Bola totiž tehotná, už keď je pracovný pomer skončil. 

13.týždeň tehotenstva začal 15.1.2021. Obdobie dvoch rokov predtým je 14.1.2019 - 

14.1.2021. V tomto období bola Dana zamestnaná. Spočíta si koľko dní. Napočítala 

tam však iba 180 dní nemocenského poistenia. Mala totiž pracovnú zmluvu na dobu 

určitú, 6 mesiacov.  

Takže nesplňa základnú podmienku pre priznanie tehotenského (270 dní 

nemocenského poistenia v obdobé 2 rokov pred začiatkom 27. týždňa pred 

očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom). 
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---------------------------------- 

 Situácia #2:  Skončil mi pracovný pomer, som v ochrannej 

lehote, idem sa zaevidovať na úrade práce. 
 

Skončil mi pracovný pomer. Som v ochrannej lehote. 6 týždňov pred 

termínom pôrodu si budem žiadať o materské. Medzičasom by som 

chcela poberať dávku v nezamestnanosti. Môžem sa zaevidovať na 

úrade práce a požiadať si o dávku v nezamestnanosti?  

Môžem aj tehotenské aj dávku v nezamestnanosti poberať súbežne alebo si musím 

vybrať? 

Odpoveď: Zákon o sociálnom poistení nezakazuje súbežné poberanie oboch týchto 

dávok. Takže môžete poberať súbežne aj dávku v nezamestnanosti aj tehotenské. 

---------------------------------- 

 Situácia #3:  Skončil mi pracovný pomer, som v ochrannej 

lehote, som na PNke 
 

Skončil mi pracovný pomer. Som v ochrannej lehote. 6 týždňov pred 

termínom pôrodu si budem žiadať o materské. Medzičasom som 

zostala na PNKe a požiadala som si o nemocenskú dávku zo Sociálnej 

poisťovne.  Môžem byť na PNke a poberať súbežne tehotenské?  

Odpoveď: Zákon o sociálnom poistení nezakazuje súbežné poberanie oboch týchto 

dávok. Takže môžete poberať súbežne aj nemocenské (PNKu) aj tehotenské. 

------------------------------------------------- 

Situácia #4: Obdobie po rodičovskej dovolenke – pred ďalšou materskou 

 

Otázka:  Bola som na rodičovskej dovolenke, vrátila som sa do práce. 

O 5 mesiacov nastupujem na ďalšiu materskú. Dostanem tehotenské? 
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Podľa zákona o sociálnom poistení sa aj obdobie,kedy ste boli na rodičovskej 

dovolenke (teda mali ste voľno z práce kvôli starostlivosti o dieťa), počíta ako obdobie 

nemocenského poistenia pre účely tehotenského. Takže aj toto obdobie sa Vám počíta, 

keď potrebujete „napočítať“ 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred 

vznikom nároku na tehotenské. 

Príklad #16 

Dana bola celý rok 2019 a 2020 na rodičovskej dovolenke. Pracovný pomer jej stále 

trvá. V januári 2021 sa vrátila do práce. Zistila, že je tehotná.  Začiatok 27.týždňa pred 

určeným termínom pôrodu bude v júni 2021. Teraz sa pýta, či musí mať znova 270 dní 

odrobených, aby mala nárok na tehotenské.  

Nemusí odrobiť ďalších 270 dní, pretože aj obdobie,kedy bola na rodičovskej 

dovolenke, sa jej započítava ako obdobie nemocenského poistenia. 

 

Vždy postupujte tak, že si určite termín kedy Vám začína 27. týždeň pred určeným 
termínom pôrodu a v období 2 rokov predtým hľadajte 270 dní nemocenského 
poistenia. 

----------------------------------------- 

Situácia #5: Som na rodičovskej dovolenke – a som opäť tehotná 

 

Otázka:  Som na rodičovskej dovolenke, pracovný pomer mi trvá. 

Dostanem tehotenské? 

Podľa § 47a ods.3 zákona o sociálnom poistení : 

Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia 

a) nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania 

rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu, 45a )  

b) povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá 

mánárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36 ) a nevykonáva 

činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne 

zárobkovo činnej osoby. 
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To znamená, že napriek tomu, že ste teraz na rodičovskej dovolenke a nemocenské 

poistenia máte prerušené, aj tak Vám môže vzniknúť nárok na tehotenské. 

Príklad #17 

Dana bola celý rok 2020 na rodičovskej dovolenke. Pokračuje v nej. Otehotnie. 

27.týždeň pred určeným termínom pôrodu je v júni 2020. Napriek tomu, že má Dana 

prerušené nemocenské poistenie a je na rodičovskej dovolenke, nárok na tehotenské 

jej vznikne. Ako obdobie nemocenského poistenia sa jej ráta aj obdobie na rodičovskej 

dovolenke. 

*** 

Situácia #6: Poberám rodičovský príspevok – a som opäť tehotná- 

tehotenské? 

 

Otázka:  Pracovný pomer mi skončil pred pár mesiacmi počas prvej 

materskej. Teraz poberám rodičovský príspevok. Zistila som, že som 

tehotná. Budem mať nárok na tehotenské? 

Nie. Pretože teraz nie ste nemocensky poistená ani v ochrannej 
lehote.  

Môžete sa však zamestnať alebo uzatvoriť dobrovoľné poistenie. 
Budete tak nemocensky poistená.  

Je ešte potrebné splniť podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov 

pred začiatkom 27.týždňa pred termínom pôrodu. Ak Vám do tohto posudzovaného 

obdobia spadne aj časť ukončeného pracovného pomeru počas materskej, viete si to 

zarátať do potrebných 270 dní. A novým nemocenských poistením (pracovný pomer, 

dohoda s pravidelným mesačným príjmom, dobrovoľné poistenie) potrebný počet dní 

nemocenského poistenia doplniť. 

Ak Vám skončil pracovný pomer už dávnejšie (určte si obdobie 2 rokov pred začiatkom 

27.týždňa pred určeným termínom pôrodu) a neviete si z neho zarátať už žiadne dni 
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nemocenského poistenia, tak po otehotnení nestíhate získať 270 dní nemocenského 

poistenia. 

---------------------------------------------------- 

Situácia #7: Skončil mi pracovný pomer – a teraz som opäť tehotná- 

tehotenské? 

 

Otázka:  V júli 2020 mi skončil pracovný pomer. Teraz je október a ja 

som zistila, že som tehotná. Môžem niečo urobiť, aby som mala nárok 

na tehotenské, prípadne na materskú? 

Aby ste mali nárok na tehotenské, musíte splniť podmienku,že ste 

nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote ku dňu vzniku 

nároku na tehotenské. Súčasne,pred začiatkom 27teho týždňa pred 

určeným termínom pôrodu musíte spĺňať podmienku 270 dní nemocenského 

poistenia. 

Započítava sa Vám aj ukončené nemocenské poistenie (pracovný pomer), ak spadá do 

posudzovaného obdobia 2 rokov pre vznikom nároku na tehotenské. 

Príklad #18 

Jana bola zamestnaná od r.2018. V januári 2021 jej skončil pracovný pomer. Následne 

otehotnela. Začiatok 13.týždňa tehotenstva (ukazovateľ bude začiatok 27.týždňa pred 

určeným termínom pôrodu) je v máji 2021.  

Pre posúdenie nároku na tehotenské: 

a. dostatok dní nemocenského poistenia: obdobie máj  2018 – máj 2021.  Jana 

tam má dostatok dní nemocenského poistenia. 

b. byť nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote: teraz nie je. 

1.možnosť: Cez dobrovoľné poistenie: Janka sa prihlási na dobrovoľné nemocenské 

poistenie. Podľa môjho názoru postačuje byť dobrovoľne nemocensky poistená aj 

jeden deň. Nakoľko následne bude Janka po ukončení dobrovoľného nemocenského 

poistenia v ochrannej lehote a môže si požiadať o tehotenské.Odporúčam dobrovoľne 
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sa poistiť počas tehotenstva, ale ešte pred termínom  - 27.týždeň pred určeným 

termínom pôrodu. Teda čo najskôr po  zistení tehotenstva. 

Keďže jej netrvalo dobrovoľné poistenie 26 týždňov, nebude sa tehotenské určovať 

podľa štandardných princípov – podľa denného vymeriavacieho základu. Janka 

dostane tehotenské vo výške 215,50 eur. Nakoľko tehotenské nesmie byť nižšie ako 10 

% maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom 

mesiaci predstavovať sumu 215,50 eura. 

Otázka: Môžem sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie, ak som vedená na úrade práce 

a poberám dávku v nezamestnanosti? 

Odpoveď: Áno, môžete. 

2.možnosť: Cez nového zamestnávateľa: 

Janka z vyššie uvedeného príkladu sa hneď po zistení tehotenstva zamestná na 

dohodu, kde je nárok na pravidelný mesačný príjem 100 eur. Tak, aby bola z tejto 

dohody nemocensky poistená. Túto dohodu uzatvorí ešte pred termínom pre vznik 

tehotenského, t.j. pred začiatkom 27.týždňa pre určeným termínom pôrodu. 

Ku začiatku 27.týždňa pred určeným termínom pôrodu tak spĺňa podmienku, že je 

nemocensky poistená ako dohodárka a súčasne má 270 dní nemocenského poistenia 

v období 2 rokov pred vznikom nároku na tehotenské. 

Janka dostane tehotenské vo výške 215,50 eur. Nakoľko tehotenské nesmie byť nižšie 

ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-

dňovom mesiaci predstavovať sumu 215,50 eura. 

---------------------------------------------------- 

Situácia #8: Skončil mi pracovný pomer – a teraz som opäť tehotná- 

tehotenské? 

 

Otázka:  V júli 2020 mi skončil pracovný pomer, súčasne 

s rodičovskou dovolenkou. Keď mi skončila rodičovská dovolenka, do 

zamestnania som sa už nevrátila. Teraz som zistila, že som tehotná. 

Lekár mi potvrdil, že som otehotnela ešte počas toho ako mi 
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pracovný pomer trval. Som v ochrannej lehote kvôli nároku na tehotenské?  

Nie ste. Počas rodičovskej dovolenky má zamestnankyňa prerušené povinné 

nemocenské poistenie zamestnanca. Ak ste sa po ukončení rodičovskej dovolenky ani 

na jeden deň nevrátili do zamestnania, nemocenské poistenie, ktoré bolo prerušené 

počas rodičovskej dovolenky sa Vám neobnovilo, nebolo aktívne.  

V ochrannej lehote je taká žena, ktorej nemocenské poistenie zaniklo počas toho ako 

bola tehotná. Ale Vaše poistenie počas RD bolo prerušené a neobnovilo sa. Preto nie 

ste v ochrannej lehote pre nárok na tehotenské. 

Aby Vám vznikol nárok na tehotenské, je potrebné si zabezpečiť nové nemocenské 

poistenie (zamestnanie alebo dobrovoľné nemocenské poistenie). 

Obdobie prerušenia nemocenského poistenia počas rodičovskej dovolenky Vám však 

neprepadá. Považuje sa na účely tehotenského taktiež za obdobie nemocenského 

poistenia, aj keď sa Vám po skončení rodičovskej dovolenky neobnovilo. 

------------------------------------------- 

Situácia # 9: Nemám 270 dní nemocenského poistenia vtedy, keď treba 
 

Otázka:  Zamestnala som sa a otehotnela. Avšak ku termínu 

ukončeného 12teho týždňa tehotenstva (teda k 27.týždňu pred 

určeným termínom pôrodu) ešte nespĺňam podmienku 270 dní 

nemocenského poistenia. Pracujem a o dva týždne už budem mať 

dosť dní nemocenského poistenia. Priznajú mi tehotenské potom? 

 

Podľa môjho názoru nie.  

Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské,  ak v posledných dvoch rokoch 

pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola 

nemocensky poistená najmenej 270 dní. V tomto smere čakám na vyjadrenie zo 

Sociálnej poisťovne. Infomateriál doplním akonáhle budem mať istú odpoveď. 
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Situácia #10: Som zamestnaná, z čoho sa mi vypočíta tehotenské? 

 

Otázka:  Som dlhoročne zamestnaná. Budem si žiadať o tehotenské 

v roku 2021, v máji. Z čoho sa mi vlastne vypočíta? 

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu alebo 
pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ktorý sa 
používa na určenie výšky nemocenskej dávky. 

Stanovenie DVZ alebo PDVZ je pomerne komplikované. Uvediem 
však jednu veľmi častú situáciu tehotných zamestnankýň, ktoré pracujú u toho istého 
zamestnávateľa napríklad 2-3 roky. 

Príklad#19 

Dana je zamestnaná v spoločnosti ABC s.r.o. od r. 2018. Je tehotná, pričom v máji 2021 

si bude žiadať o tehotenské. Bude spĺňať podmienku 270 dní nemocenského poistenia 

v období 2 rokov pred vznikom nároku na tehotenské.  

DVZ pre určenie výšky tehotenského sa jej určí z predchádzajúceho kalendárneho roka 

(2020) a vymeriavacích základov, z ktorého sa jej odviedlo poistné na nemocenské 

poistenie do Sociálnej poisťovne. Ak bola v roku 2020 na PNke, tak PNka sa 

nezapočítava ani neznižuje vymeriavacie základy. Obdobie PNky sa považuje za 

obdobie, kedy je síce zamestnankyňa nemocensky poistená, ale na druhej strane toto 

obdobie sa vylučuje pri výpočte konkrétnej sumy tehotenského. 

Ak napríklad Dana pracovala celý rok 2020 a má vymeriavací základ, z ktorého sa jej 

platí poistné 1000 eur mesačne, bude výpočet nasledovný: 

12 x 1000 / 365 =32,877 eur (DVZ). Z toho 15 percent = 4,935 eur (tehotenské na deň). 

Mesačne 148,05 eur. Avšak platí, že výška tehotenského je vždy  najmenej 10 % 

denného vymeriavacieho základu určeného z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho 

základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, 

v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Takže Dana dostane pri 

30dňovom kalendárnom mesiaci aspoň 215,50 eur. 
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KAPITOLA 5  OTÁZKY a ODPOVEDE 
 

 

Na konci tohto infomateriálu si ponechávam otvorenú kapitolu pre rôzne otázky 

ohľadom tehotenského, ktoré určite ešte vyvstanú. Ide o novú peňažnú dávku, 

predpokladám, že sa k nej bude vytvárať metodika a rôzne názory a postupy. Budem tak 

môcť priebežne materiál dopĺňať. Vy si tak môžete prostredníctvom linku, ktorý Vám 

prišiel do emailovej schránky stiahnuť vždy najnovšiu verziu infomateriálu. 

*** 

Otázka #1: Ako sa prihlasuje na dobrovoľné poistenie? Koľko budem platiť? 

 

Na tomto linku nájdete kalkulačku pre výpočet poistného na dobrovoľné poistenie. Pre 

budúce mamičky je „najlacnejší“ 3.typ balíka (nemocenské a dôchodkové poistenie). 

Nie je možné si zvoliť zvlášť iba dobrovoľné nemocenské poistenie. Poistenia sú 

v balíkoch. Zvolíte si vymeriavací základ, z ktorého Vám kalkulačka vypočíta výšku 

mesačného poistného. Na DNP sa nedá  prihlásiť spätne, vždy len najskôr dňom 

podania prihlášky na poistenie. Môžete sa prihlásiť osobne na pobočke alebo poslaním 

vyplneného tlačiva poštou. 

 

https://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-dpo/58690s
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Otázka #2: Môžem popri tehotenskom poberať rodičovský príspevok? 

 

Som na rodičovskej dovolenke (stále zamestnaná) s dieťaťom. Poberám rodičovský 

príspevok. Som tehotná. Môžem poberať tehotenské alebo sa musím odhlásiť 

z rodičovského príspevku? 

Odpoveď: Môžete súbežne poberať aj tehotenské aj rodičovský príspevok. 

 

Otázka #3: Môžem poberať tehotenské a aj príspevok pri narodení dieťaťa? 

 

Áno, môžete dostávať tehotenské a po narodení dieťaťa dostanete klasicky po splnení 

podmienok tzv. kočíkové. Tieto dve dávky sa neovplyvňujú. 

 

Otázka #4: Môžem poberať materské a tehotenské súčasne? 

 

Súbeh týchto dvoch dávok je napokon predsalen možný. Niekoľkokrát sa to menilo, ale 

posledná schválená verzia zákona je napokon v tom znení, že tehotenské budete 

dostávať v podstate až do skončenia tehotenstva. Zároveň Vám môže byť popri 

tehotenskom vyplácaná i materská. 

Príklad #20 

Jana je tehotná, poberá tehotenské. Od 15.6.2021 si požiada o materské. Jana poberá 

tehotenské i naďalej až do pôrodu. Zároveň po podaní žiadosti o materské jej príde 

rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, ktorým je jej materské priznané, a to s vyplácaním 

od 15.6.2021. Takže súbežne poberala tehotenské aj materské. 

 

Otázka #5: Z čoho sa mi vypočíta tehotenské, ak som v roku 2020 bola na 

rodičovskej dovolenke a čakám ďalšie dieťa? 
 



 

33 
 

Odpoveď: Ak Vám vznikne nárok na tehotenské v roku 2021 a celý rok 2020 ste bola na 

rodičovskej dovolenke, tak sa Vám tehotenské určí z tzv. pravdepodobného denného 

vymeriavacieho základu. Veľmi zjednodušene povedané z príjmu, ktorý by ste mali 

v mesiaci, kedy Vám vznikne nárok na tehotenské. Tento pravdepodobný príjem 

nahlási Váš zamestnávateľ na základe dopytu Sociálnej poisťovne.  

Tento nahlásený príjem sa vydelí 30. Dostane sa tak suma pravdepodobného denného 

vymeriavacieho základu na jeden deň. Z toho 15 percent bude výška Vášho 

tehotenského na deň. 
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Buďte rodič, ktorý  VIE 
 

 

Prémiový uzatvorený obsah na mojej webstránke. Takmer stovka článkov a príspevkov, 

návody, postupy, vzory, riešenia, videá. 

12 kategórií 

Rodič v zamestnaní  OČRka  Materská  Tehotná  Peniaze pre rodičov  Cezhraničné 

situácie  Zdravotné problémy  Biznis (mama) Vzory  Videá  Škôlky/školy  Životné situácie 

 

Chcem si pozrieť viac  info o Prémiovom 
obsahu 

 

 JUDr. Mária Dvončová 

www.pravneprerodica.sk 

 

 

 

https://www.pravneprerodica.sk/pravne-pre-rodica-premium/
https://www.pravneprerodica.sk/pravne-pre-rodica-premium/
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KLIKNITE SEM a pozrite si ďalšie infobooky ohľadom situácií, ktoré 

rodičia riešia:  

                           

 

 

                   

 

                

https://www.pravneprerodica.sk/ebooky/
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www.pravneprerodica.sk 

...“kde rodičia nájdu informácie…“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravneprerodica.sk/
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Fanpage Právne pre rodiča 

 

Instagram: pravne_pre_rodica.sk 

 

Právne pre rodiča 

Aktuálne právne a administratívne informácie  

pre rodičov 
 
 

 

 

 

 

Sledujte Právne pre rodiča i na sociálnych sieťach: 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍSTĚTE 
VAŠE LOGO 

https://www.facebook.com/kupdarek.cz?fref=ts

