
 

 

Elektronický účet poistenca 

Sociálna poisťovňa s cieľom informovať poistencov a odvádzateľov poistného rozširuje možnosti 

poskytovaných informácií v elektronickom prostredí. Funkcionalita služby elektronický účet 

poistenca obsahuje: 

1.Individuálny účet poistenca – Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu                                                 

za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, obsahuje: 

 identifikačné údaje poistenca, 

 údaje o vzniku a zániku nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia 

v nezamestnanosti, 

 údaje o počte dní nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia                                           

v nezamestnanosti, 

 údaje o období prerušenia nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia 

v nezamestnanosti, 

 údaje o vymeriavacom základe na platenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie a poistenie v nezamestnanosti, 

 údaj o tom, či bolo odvedené poistné, 

 údaj o osobnom mzdovom bode, všeobecnom vymeriavacom základe a údaj o aktuálnej 

dôchodkovej hodnote na príslušný kalendárny rok, za ktorý sa informácia podáva. 

Tieto údaje slúžia na to, aby poistenec s časovým predstihom pred uplatnením nároku na dôchodok 

získal prehľad. V prípade, že niektoré údaje nie sú správne je potrebné ich doložiť pre správny výpočet 

sumy budúceho dôchodku. 

 

2.Individuálny účet poistenca štátu – obdobia poistenia, v ktorých je klient poistený štátom. 

3.Prehľad poistení – prehľad všetkých poistení (zamestnaní, poistení SZČO a pod.). 

4.Prehľad vylúčení a prerušení – prehľad období, za ktoré sa neplatí poistné alebo je poistné 

prerušené. 

5.Vaše dávky – ePN-Elektronická práceneschopnosť – prehľad elektronicky zadanej PN lekárom. 

Nová služba ePN pre poistenca znamená, že po vystavení PN lekárom elektronicky už nedoručuje 

žiadne potvrdenia zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni. Všetky informácie o PN si lekár                            

a inštitúcie vymenia elektronicky. Poistenec, ktorý má aktivovaný prístup do e-Služieb, si môže údaje 

o svojej práceneschopnosti a automatickom vybavovaní a výplate nemocenského kontrolovať online 

v službe ePN. Zároveň takto môže nahlásiť alebo zmeniť údaje o spôsobe výplaty dávky. 

6. II. pilier – prehľad zmlúv poistenca zapojeného do II. piliera. 

 

Aktivácia prístupu: žiadosť (Sociálna poisťovňa disponuje formulárom) je potrebné doručiť osobne 

do pobočky Sociálnej poisťovne alebo elektronicky prostredníctvom e-schránky 

cez www.slovensko.sk.  

http://www.slovensko.sk/

