
 

 

* vyberte jednu z možností a označte krížikom 

 

Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti  
za zostávajúcu časť podporného obdobia 

 
 

Odtlačok prezentačnej pečiatky miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne s dátumom 
 

Na vznik nároku na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia a jej vyplatenie je 
potrebné splnenie nasledovných podmienok: 

1.  vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, 
2.  obdobie poberania dávky v nezamestnanosti v trvaní najmenej tri mesiace, 
3.  písomné požiadanie o vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, 
4. žiadateľ nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo nemá priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. 
 

A. Žiadateľ   
Priezvisko Rodné priezvisko 

 
Meno Titul 

Rodné číslo 

 
Dátum narodenia Miesto narodenia Stav 

Č. OP 

 
Štátna príslušnosť Číslo poistenia v zahraničí 

Tel. č. 

 
Mobil E-mail 

 

B. Trvalý pobyt   
Obec 

 
Časť obce 

Ulica 

 
Číslo PSČ 

 

C. Kontaktná adresa v SR, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu 
Obec 

 
Časť obce 

Ulica 

 
Číslo PSČ 

 

D. Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti žiadam vyplatiť 
  

 

  * v hotovosti (okresným okruhom alebo poštovým poukazom na výplatu) 

                 * na adresu trvalého pobytu                   * na kontaktnú adresu 

 

 * prevodným príkazom na účet 

Predčíslie                                       Číslo účtu                                              Kód banky      

IBAN                        napr. SK47 8180 5000 1370 0012 3459 

Som majiteľom uvedeného účtu                                                                                                                                                                                          * Áno   * Nie 

Majiteľom uvedeného účtu je manžel/manželka, mám právo disponovať s finančnými prostriedkami na uvedenom účte  
a manžel/manželka súhlasí s poukázaním dávky v nezamestnanosti na jeho/jej účet                                                  

                                                                                                                                                                                                                                             * Áno   * Nie 

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka poukazuje na účet manžela 
(manželky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom 
poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí. 

Poučenie pre žiadateľa: 
(1) V zmysle § 105 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 52/2010 Z. z. účinného od 1. septembra 2010 poistencovi, 

ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období kratšom ako dva roky bol 
opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia 
do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká 
uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti. 

(2) V zmysle § 105 ods. 4 zákona o sociálnom poistení poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky 
v nezamestnanosti, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky 
v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Jednorazovým vyplatením dávky 
v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa § 105 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. 

 
Týmto žiadam o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. 

 
V .............................................. dňa ......................                           Podpis žiadateľa .............................................. 


