Vylepšite si rozpočet pri bábätku
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Upozornenie: Tento e-book je informačným produktom a poznatky, ktoré
v ňom nájdete sú výsledkom mojich znalostí a vlastných skúseností.
Neviem však zaručiť ich správnu aplikáciu do praxe inými osobami, preto
sa zbavujem akejkoľvek právnej zodpovednosti ohľadom toho, čo si z
informácií zoberiete, ako si to vysvetlíte a ako to použijete. E-book je
zároveň výsledkom mojej tvorivej činnosti a mojím duševným
vlastníctvom. Preto, prosím, rešpektujte moje autorské práva a nešírte
jeho obsah ani časť bez uvedenia zdroja pomocou aktívneho odkazu na
web www.luciakohylova.sk.
ĎAKUJEM
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Kto som a ako viem pomôcť
Vlastný príbeh uvádzam pre predstavu, kto sa k vám
prihovára, ak ste však nedočkaví po informáciách,
prejdite rovno na stranu 10 
Dnes už viem, že materská a plnohodnotný život idú ruka
v ruke.
V deviatom mesiaci tehotenstva sa vytešujem z každého
dňa a každého kopanca, ktorý mi náš malý drobec
uštedrí.
Cítim sa v poriadku, práve som sa vrátila od lekára, ešte
bez problémov zvládnem šoférovanie v tej najväčšej
premávke a dokonca si zvykám na nové, pre mňa veľké
auto, ktoré som bola nútená kúpiť, keďže do „fabie“ sa
mi kočík nezmestí.
Nakúpenú mám už takmer celú výbavičku, som
v podstate celé tehotenstvo na PN, takže času je dosť,
na zháňanie info, porovnávanie značiek či kvality, aj na
akékoľvek vymýšľance, ktoré ani nemusia byť, ale veď
viete... keď ide o prvé dieťa a môžete si to dovoliť,
kúpite...prečo nie?
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No tento, zdanlivo bezstarostný stav nenastal iba tak, zo Avšak, aj napriek týmto „opatreniam“, stále sa vyskytli nejaké
neočakávané výdavky, oslavy, návštevy, opravy a neviem, čo
dňa na deň.

všetko ešte. Proste, taký je život, určite to poznáte. Minúť peniaze
bol každý mesiac najmenší problém. Našťastie, vždy sme to
nejakým spôsobom vedeli zvládnuť.

Aj ja som sa častokrát s pribúdajúcim vekom zamýšľala nad tým,
ako to bude, keď prídu deti. Žili sme z bežných výplat, možno sme
zarábali niečo málo nad priemer, niečo sa nám podarilo odložiť, Ja som sa však čím ďalej, tým viac zamýšľala nad tým, aké to
ale neboli to žiadne horibilné čísla.
bude, keď budem na materskej, ako to všetko a ešte viac,
budeme ťahať iba z manželovho platu. Niekedy som sa nad tým
zamýšľala viac, niekedy menej, ale boli aj chvíle, keď ma
Do toho prišla hypotéka a my sme sa museli naučiť zase trocha
vyslovene prepadla panika, veď to sa nedá zvládnuť! Keď som sa s
inému systému míňania peňazí. Už som nešla do nákupného
obavami zverila manželovi, ten len pragmaticky poznamenal: “
centra na výpredaje oblečenia, už som išla s presne spísaným
Nejako to budeme musieť utiahnuť.”
zoznamom potrebných vecí do predajne nábytku a domácich
potrieb. Neskutočné, stále bolo potrebné niečo dokúpiť. Miliónkrát
som si povedala, že už kúpim iba toto a do domácnosti už nedám
ani cent. Ale následne niečo vypovedalo alebo sme zistili, že niečo
ďalšie chýba.

Do hypotéky a zariaďovania bytu sme šli s rozumom, tak, aby nám
príjmy pokryli splátku, energie, bežný chod domácnosti, aby sme
napr. našetrili aj na letnú dovolenku a tvorili si nejakú rezervu.
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To ma teda rozhodne neupokojilo!
Snívala som o tom, ako budem deti voziť na rôzne krúžky, v
lete pôjdeme k moru, v zime na lyžovačku, korčuľovať,
navštíviť babku na opačnom konci republiky....a teraz? Teraz
riešim strach, či vlastne zvládneme bežné živobytie!

Žiaľ, bez skúseností, ako neštudenta a iba na polovičný úväzok ma
nechcel nikto nikde zamestnať. Túto možnosť som postupom času
vylúčila, nakoľko som už na ňu nemala energiu a celé účtovníctvo

Mala som predstavu zvýšiť svoj zárobok a z neho ešte viac
odložiť. A úplne najlepšie by bolo, zabezpečiť si aspoň nejaký
pravidelný mesačný príjem aj počas materskej. Jednak preto,
aby sme mohli fungovať normálne a jednak preto, lebo som si
nedokázala predstaviť, že budem úplne bez príjmu a budem
musieť žobrať od manžela. Iste, riešením by bolo aj zvýšenie
manželovho príjmu / a vedela som, že robí všetko preto, aby
to tak bolo, aj keď sa na túto tému veľmi baviť nechcel...veď
chlapi.../, ale na to som sa v tej chvíli nechcela a ani nemohla
spoľahnúť.

Potom prišiel nápad, že by som sa venovala online marketingu.
Robila som si dostupné free kurzy na nete, aby som mala aspoň aký
taký prehľad o problematike, ale info bolo tak veľa a pre mňa tak
neznáme, že som popri zamestnaní a externom štúdiu na VŠ
zanechala aj túto možnosť.

Snažila som sa teda zo všetkých síl. Overovala som hádam
každú možnosť zárobku z domu, absolvovala kurz Podvojného
účtovníctva, ktorému som venovala podstatnú časť svojej
dovolenky v práci, po ňom som sa snažila zamestnať na
polovičný úväzok ako účtovníčka, aby som získala prax a
mohla sa tomu čiastočne venovať aj popri materskej.

.

sa mi sprotivilo
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Potom som posielala životopisy na rôzne predajne na polovičný
úväzok, sem tam ma aj pozvali na pohovor, ale zmeny sme
nevedeli prispôsobiť mojej aktuálnej práci. Z McDonaldu mi
dokonca odpísali, že som pre nich prekvalifikovaný zamestnanec



Bola som stále na bode 0 a už značne vyšťavená a
zúfalá.
Som však nenapraviteľný optimista a tak som si hovorila, že keď
som do svojej snahy vložila toľko energie, nejakým spôsobom sa mi
to musí vrátiť.
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A ono to proste prišlo!
Uvedomila som si, že vlastne poriadne ani neviem, aké
možnosti budeme mať ako rodina s malým dieťatkom.
Vedela som len, že pol roka je materská, ktorá je fajn
a potom už len tých trápnych 200 EUR, na ktoré tu nadáva
celé Slovensko.

Mojou výhodou je, že keď ma niečo zaujíma, prelustrujem
knihy, internet, pýtam sa kade tade, navštívim prednášky,
kurzy, len aby som mala čo najviac informácií. Tie si potom
ukladám, vyhodnocujem, čítam dookola, až kým mi
nedávajú zmysel a kým nerozumiem každému jednému
zistenému slovu. A tak som “lustrovala” aj v tomto prípade.

Dovtedy som sa nesnažila zistiť nejaké bližšie info, proste som
sa nechala stiahnuť davom a len prijala fakt, že po pol roku Prečítala som hádam každý článok na nete, sledovala
na materskej je to o ničom a jednoducho nám neostane nič odborné stránky, čítala knihy s danou tématikou. Pravidelne
som písala otázky a overovala si fakty v sociálnej poisťovni,
iné iba živoriť, ako kope ďalších rodín.
kde môj mail a telefónne číslo museli poznať už všetci
pracovníci naspamäť :D
Našťastie ma potom osvietilo, veď ja nie som typ, ktorý dáva
na názory iných!
Ale odpovedali stále profesionálne a milo, tak som sa stále
pýtala. Dnes už mám všetko pekne v hlave utriedené zistené
všetky možnosti, stačí už len sledovať prípadné zmeny
Zisti si info a vytvor si svoj vlastný názor, žena!
zákonov. Aj keď, povedzme si, v tejto oblasti sa radikálne
zmeny nedejú a ani ich tak skoro nepredpokladáme, napriek
Týmito myšlienkovými pochodmi sa začala pomerne dlhá
opätovným predkladaniam tejto problematiky na pôde
cesta štúdia, ako to vlastne je, čo všetko môžem, ale aj čo
zákonodarcov.
všetko musím.

8

Dobrá správa je, že vy túto tortúru absolvovať nemusíte!
Danú oblasť sledujem aj naďalej, keďže je to aj
v mojom vlastnom záujme. A povedzme si pravdu,
pre seba a svojich najbližších chce každý len to
najlepšie.

Nakoľko som však venovala tejto problematike
kopec času a stále sa v nej pohybujem ,bolo by mi
ľúto, ak by toto úsilie pomohlo len mne, pri nastavení
jednej, možno v budúcnosti ďalšej materskej.
Preto som sa rozhodla svoje skúsenosti a poznatky
postupne zdieľať takto, verejne, aj s ostatnými
žienkami, ktoré sa pripravujú na svoju úlohu alebo už
sú maminkami.

Dnes svoje klientky učím, ako sa aj na túto oblasť
života pripraviť a to z finančnej stránky. Pohoda
v tejto oblasti oveľa rýchlejšie navodí pohodu
celkovú a keď je spokojná mamina, je spokojná
celá rodina 
O jednej z týchto možností píšem aj v tomto e-booku,

Vylepšite si rozpočet pri bábätku alebo
Otecko na materskej.
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Verím, že Vám prinesiem užitočné, podrobné a prehľadné info, ktoré Vám pomôžu, nastaviť si aj u
Vás tie najlepšie podmienky. A tak už nebudete musieť zisťovať, overovať, pýtať sa, sledovať....

Sľúbte mi ale jedno!
Ušetrený čas venujete rodine ;)

A získané peniaze... Trebárs aj na takéto leňošenie,
to už nechám na Vás 

Tak nech toto čítanie padne na úrodnú pôdu.
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1. Otecko uvažuje, že pôjde na materskú
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Foto Macbook Air on desktop by Matthew Henry licensed by CC 2.0:

Nie je žiadnym tajomstvom, že materská dovolenka, tá finančne A ani nechcem, aby ste od dieťatka odchádzali. Mamina má
lepšia časť „pobytu“ trvá 34 týždňov. Keďže začína 6 – 8 týždňov byť s dieťaťom podľa mňa minimálne dva, ideálne tri roky. Treba
pred termínom pôrodu, jej vyplácanie končí cca, keď má Vaša sa mu venovať, vráti sa Vám to.
ratolesť 6 mesiacov. Ďalší mesiac Vám už prislúcha iba rodičovský
príspevok a ten je v čase písania e-booku 214, 70 EUR, čo môže
Čo teda zamýšľam?
byť u väčšiny bežných rodín nepríjemný skok dole.
Ak sa otecko rozhodne nastúpiť na materskú, nemusí to hneď
V posledných rokoch sa však dá využiť možnosť „poslať“ na
znamenať, že bude mať príjem iba z materskej a nič viac.
materskú aj otecka. Jemu bude materská vyplácaná iba 28
týždňov /prípadne 31 týždňov osamelým oteckom alebo 37 tým
šťastnejším, ktorým sa narodili dvojičky/, ale stále je to zaujímavé Ako to teda reálne môže fungovať si vysvetlíme nižšie.
prilepšenie pre čerstvých rodičov.
Ešte pred tým by sme si však mali ujasniť všeobecné podmienky,
Možno ste si povedali, že fajn, ale keď bude otecko doma, ja
ktoré je potrebné splniť, aby sa vôbec dalo uvažovať nad
mám ísť do práce? To by nám síce finančne na chvíľu pomohlo, oteckovou materskou. Otecko, ktorý by chcel poberať materské
mali by sme obaja príjem, ale nechcem nechať také malé dieťa na svoje dieťa potrebuje splniť tieto, nazvime ich „A podmienky“:
bez matky.

Úplne chápem Vaše obavy.
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A1.) 270 dní nemocenského poistenia
Najdôležitejšia podmienka, bez ktorej to nepôjde. Pozrime si spätne posledné dva roky. Je potrebné, aby počas týchto dvoch
rokov / teda 730 alebo 731 dní/ otecko nazbieral dokopy minimálne 270 kalendárnych dní, kedy bolo za jeho osobu
odvádzané nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne.
V praxi to možno poznáte jednoducho pod pojmom, že bol zamestnaný alebo si platil odvody....v prípade, že bol
zamestnaný, overiť si to vie jednoducho na výplatnej páske, ak bol samoplatca, mal by o tom vedieť, príp. sa informovať
u svojho účtovníka. Nikdy nie je na škodu aj duplicitné overenie a to priamo v Sociálnej poisťovni, telefonicky alebo
jednoducho cez kontaktný formulár na ich stránke.

https://www.socpoist.sk/materske/1293s
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Príklad kontaktného formulára SocPoist, ktorý som sama veľakrát využila
Zdroj: www.socpoist.sk
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A2.) Existencia nemocenského poistenia / existencia ochrannej lehoty
Myslí sa ku dňu, kedy začína poberať materské. Existencia nemocenského poistenia znamená, že nastupuje na materskú
zo zamestnania, kde nedostal, ani nedal výpoveď alebo, v prípade podnikania, že podnikanie neukončil.
Existencia ochrannej lehoty je vtedy, ak hore uvedené neplatí, teda otecko skončil pracovný pomer alebo podnikanie
z ktorého si chce uplatniť materské. Ochranná lehota je 7 kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia.

!!! Pozor však,
ak by dané nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, vtedy aj ochranná lehota trvá iba toľko dní, koľko trvalo
posledné zaniknuté nemocenské poistenie.

! ≥7 !
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A3.) Žiadne nedoplatky v Sociálnej poisťovni za 5 rokov
Táto podmienka sa sleduje v prípade, že ide otecko na materskú ako živnostník alebo samoplatca. Kontroluje sa posledných 5
rokov, toleruje sa nedoplatok nižší ako 5 EUR. Ja však odporúčam, pre každý prípad, žiadať o materskú s čistým štítom, teda ak
aj dlžíte menej ako 5 EUR, vyrovnajte si to! Dajte si na to naozaj pozor a overte si to hneď na začiatku, aby ste si zbytočne
nenastavovali odvody a všetky veci kvôli materskej a nakoniec to stroskotá na takej maličkosti.
Overiť to jednoducho viete opäť v Sociálnej poisťovni alebo na tomto linku
https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s
V zozname sa nachádzajú dlžníci s dlhom 3,32 EUR a vyššie, dlh je uvádzaný bez penále a poisťovňa ho aktualizuje 4x
mesačne.
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A4.) Odovzdať tlačivá v SocPoist a na UPSVAR
Potrebné sú dve, jedno je Prehlásenie, kde otecko potvrdí, že po dohode s matkou dieťaťa preberá dieťa do svojej
starostlivosti.
Zo sociálnej poisťovne som dostala odpoveď na obrázku nižšie.

Keďže žiadne predpísané tlačivo neexistuje, vytvorila som si vlastnú formu, vzor je tu →
Následne už len prísť na pobočku Sociálnej poisťovne a dotiahnuť s tetuškami dokonca.

Nech sa s tým nemusíte trápiť.

Druhé tlačivo je Potvrdenie z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský
príspevok. Toto potvrdenie sa vybavuje tiež osobne na úrade, nepotrebujete mať vopred pripravené žiadne tlačivo, iba prísť
na úrad a oni Vám potvrdenie vydajú.
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A5.) Matka nesmie poberať materské v čase otcovej materskej
A to ani na iné alebo ešte nenarodené dieťa. Tu je potrebné dobre plánovať, najmä v prípade, že plánujete detičky v krátkom
časovo rozostupe.
Ak stále tápete alebo ste si ešte ani nevšimli, že je rozdiel medzi materským a rodičovským príspevkom, bližšie informácie nájdete
v mojom článku →TU
Pri tejto podmienke sa šepká o zmene. Aktuálne sa čaká na schválenie zákona, podľa ktorého by mohli rodičia poberať materskú
súčasne, napr. matka na jedno dieťa a otec na druhé. Zatiaľ ale nie sú potvrdené konkrétne informácie, v prípade, že zmena
riadne vstúpi do platnosti, Vás budem mailom informovať.
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2. Otecko ide na materskú

Foto Dad by StockSnap licensed by Creative Commons CC0
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V predchádzajúcej kapitole máte zhrnuté základné body, ktoré potrebujete mať splnené, aby aj otecko mohol od štátu
dostať, na čo má nárok. Poďme sa ešte bližšie pozrieť na to, aké špecifiká sú pri jednotlivých typoch príjmov otecka.
Pre lepšiu prehľadnosť som informácie rozdelila do troch podkapitol, podľa situácií, v akých sa môže otecko práve
nachádzať.

2.1. Otecko zamestnanec
Táto situácia je čo sa týka splnenia „A“ podmienok asi
najjednoduchšia. Otecko, budúci poberateľ materskej,
potrebuje mať splnené body A1, A2, A4 a A5 a môže veselo
žiadať o materskú.
Je ešte dobré uviesť obdobie, že výška materskej sa oteckovi
nemusí rátať z príjmu, ktorý mal za tých 270 dní, je to rôzne Pri
posudzovaní každej žiadosti sa jednotlivo určuje tzv.
rozhodujúce obdobie, z ktorého sa ráta denný vymeriavací
základ a 75% z toho základu je oteckova materská na deň.
Potešujúce je, že materská sa ráta na kalendárne dni, takže
číslo, ktoré Vám vyjde si vynásobíte počtom dní v danom
mesiaci a dostanete výšku svojej materskej.

a) nemocenské poistenie Vám začalo 1.1. predchádzajúceho
roka resp. ešte predtým – vtedy sa bude brať do úvahy Váš
príjem za celý predchádzajúci rok
b) nemocenské poistenie Vám začalo po 1.1.
predchádzajúceho roka a platilo sa 90 dní, rozhodujúce
obdobie bude od vzniku toho poistenia do konca mesiaca,
ktorý predchádza mesiacu, v ktorom ste nastúpili na materskú
c) nemocenské poistenie Vám začalo po 1.1.
predchádzajúceho roka a platilo sa menej ako 90 dní,
rozhodujúce obdobie bude predchádzajúci rok, ak ste v ňom
mali u iného zamestnávateľa platených aspoň 90 dní
nemocenského poistenia

d) nemocenské poistenie Vám začalo po 1.1.
predchádzajúceho roka, platilo sa menej ako 90 dní a ani rok
predtým ste nemali jedno nemocenské poistenie, ktoré by sa
platilo aspoň 90 dní /rozumej, že ste neboli súvisle zamestnaný
Otecko zamestnanec môže mať jedno z týchto rozhodujúcich u jedného zamestnávateľa aspoň 90 dní, nerátajúc prípadnú
PN, OČR/, bude pre Vás platiť pravdepodobný vymeriavací
období:
základ
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TIP PRE VÁS
Väčšina zamestnávateľov poskytuje pre svojich zamestnancov
benefit pri narodení dieťaťa.
Môže ísť o finančný príspevok alebo prípadne balíček pre bábätko
alebo má zamestnávateľ ešte viac fantázie : - D
Každopádne som Vám len chcela povedať, že na tento benefit
má nárok aj otecko, takže určite sa informujte.
Ale nie až keď pôjdete na materskú. Vtedy, keď sa bábo narodí 
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2.2. Otecko podnikateľ
Od podnikateľov sa vždy vyžaduje akosi viac, a teda, takto je to aj v tomto prípade, podnikateľ potrebuje splniť všetky body A1, A2,
A3, A4 a A5. Výhodou tu však je, že ak SZČO poberá materské, nie je v tomto prípade povinný platiť odvody na nemocenské ani
dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, čo je aktuálne minimálne 151,16€.
U týchto jednotlivcov sa aj jednoduchšie určuje rozhodujúce obdobie a to:
a) nemocenské poistenie Vám začalo 1.1. predchádzajúceho roka resp. predtým- berie sa do úvahy príjem v predchádzajúcom
kalendárnom roku
b) nemocenské poistenie Vám začalo po 1.1. predchádzajúceho roka – berie sa do úvahy príjem od vzniku poistenia do konca
predchádzajúceho roka
c) nemocenské poistenie Vám začalo v roku, v ktorom nastupujete na materskú – berie sa do úvahy príjem od vzniku poistenia do
konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, kedy ste nastúpili na materskú
d) nemocenské poistenie Vám začalo v aktuálnom mesiaci - berie sa do úvahy príjem od vzniku poistenia do dňa, ktorý
predchádza dňu, kedy ste nastúpili na materskú / tu sa myslí prípad, keď máte čerstvé poistenie ako podnikateľ, ale predtým ste
nazbierali potrebné množstvo dní napr. ako zamestnanec, počet dní sa Vám zráta dokopy, aby ste mali spolu 270, ale výška
materskej sa vyráta iba z aktuálne plateného poistenia/
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2.3. Otecko samoplatca
predchádzajúceho roka
Táto možnosť sa v praxi málo využíva, lebo na to, aby osoba
mohla byť dobrovoľne poistená nemocensky, potrebuje si
platiť aj poistenie dôchodkové, čo je dosť drahé. Spolu
c) nemocenské poistenie Vám začalo počas aktuálneho roka
s ďalšími povinnými platbami predstavuje 33,15% zo sumy, ktorú a trvalo minimálne 26 týždňov – rozhodujúce je obdobie od
si zvolíte ako vymeriavací základ. Teda určite si ako keby Váš vzniku nemocenského poistenia do konca mesiaca, ktorý
príjem v hrubom, z ktorého sa Vám bude rátať materské a z tej predchádza mesiacu, kedy ste nastúpili na materskú
sumy si odvediete 33,15% do Sociálnej poisťovne, a to aspoň
po dobu 9 mesiacov, aby ste získali slávnych 270 dní.
d) nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov –
používa sa pravdepodobný vymeriavací základ
Čo sa týka rozhodujúceho obdobia u dobrovoľne poisteného
je postup nasledovný:
Podľa mňa neefektívne a drahé, osobne si myslím, že sa oplatí
skôr zamestnať a naháňať 270 dní v zamestnaní 
a ) nemocenské poistenie Vám začalo 1.1. predchádzajúceho
roka resp. predtým a trvalo minimálne 26 týždňov –
rozhodujúce obdobie je predchádzajúci kalendárny rok
b) nemocenské poistenie Vám začalo po 1.1.
predchádzajúceho roka a trvalo minimálne 26 týždňov –
rozhodujúce je obdobie od vzniku poistenia po koniec
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2.4. Otecko nezamestnaný
Na prvý pohľad sa zdá, že je to beznádejná situácia a otecko sa môže s akoukoľvek materskou rozlúčiť. Avšak, oteckovia majú
výhodu, že si môžu plánovať materskú....
Čiže ako oteckovi chýba 270 dní, môže sa čím skôr zamestnať, aby ich získal alebo doplnil a požiadať o materskú potom
alebo si ich aj sám doplatiť ako samoplatca. Samozrejme, splniť potrebuje aj ostatné A podmienky, podľa toho, či bude
zamestnanec alebo podnikateľ.

TIP PRE VÁS
V praxi nie je ojedinelý prípad, keď má otecko viacero zdrojov príjmu a teda z viacerých zdrojov aj
platené nemocenské. O materské teda môže požiadať z každého nemocenského poistenia zvlášť
a pekne si to nakombinovať. V tomto prípade za každé poistenie je potrebné nazbierať 270 dní a dodať
osobitne doklady, teda podať dve žiadosti o materské.
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3. Ako plánovať, aby ste stihli
vyčerpať dávky kompletne?
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Je potrebné si uvedomiť pár základných skutočností.
- otecko poberá materskú 28 týždňov;
- poberať ju môže v čase, kým jeho dieťa nedosiahne vek tri roky

Aby si teda stihol vyčerpať plnú dávku, potrebuje začať čerpať materskú najneskôr, keď má jeho dieťa vek
2 roky a 5 mesiacov.
V prípade osamelého otca 31 týždňov, u otca dvojičiek 37 týždňov pred tretími narodeninami detí.
Ja osobne to odporúčam vždy ešte s časovým predstihom, nikdy neviete, čo sa môže cestou skomplikovať. Z praxe poznám
prípady, kedy otecko čakal aj 3 mesiace na vyjadrenie Socpoist o pridelení materskej!!!

Pre mňa je teda ideálne, ak otecko žiada o materskú hneď potom, čo si svoju dávku vyčerpá mamička, najneskôr však, keď
má dieťa 2 roky. Koniec koncov, keď mamičke skončí materská a začne rodičovský, ktorý je podstatne nižší, rodinný rozpočet
to citeľne ovplyvní a budete radi, že môže ísť otecko na materskú hneď.
Od narodenia dieťaťa do dosiahnutia veku 2 roky je to 730 príp. 731 dní, kedy má otecko čas, aby si doplnil 270 dní plateného
poistného, vďaka ktorým získa materskú dávku. Ak zoberieme do úvahy fakt, že tehotenstvo trvá 9 mesiacov, čas na
plánovanie sa Vám o to predĺži, takže v prípade otecka sa dá povedať, že materská nie je nikdy „stratená“.
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3.1. Ako o materskú požiadať
V prvom rade je potrebné, aby sa otecko uistil, že spĺňa „A“ podmienky. Následne potrebuje v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste
svojho bydliska vyplniť Žiadosť o materské, priniesť k tomu fotokópiu rodného listu dieťatka, dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti a
potvrdenie z UPSAVRu o to, že mamička aktuálne nepoberá rodičovský príspevok.
A potom už len čakať na info a peniaze 

TIP PRE VÁS
Pri vypĺňaní tlačiva Žiadosť o materské nezabudnite vyplniť zadnú stranu:
-bod 2, či si materské uplatňujete aj z iného poistenia, zabezpečíte si tým, že peniaze Vám budú chodiť zo všetkých poistení naraz
kompletne.
- bod 3,či chcete dávku vyplácať na účet- treba uviesť číslo Vášho, príp. manželkinho účtu a tiež zaškrtnúť, koho ten účet je- alebo
šekom, v tomto prípade uviesť adresu, kam Vám šek pošlú; spôsob vyplatenia dávky je možné aj dodatočne meniť, ak budete
potrebovať, tlačivo na zmenu nájdete v časti prílohy alebo tiež na stránke scopist.sk alebo na pobočke Sociálnej poisťovne
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TIP PRE VÁS - pokračovanie
- bod 4, či práve prebieha na Vaše meno schvaľovací
proces nejakého typu dôchodku

- dátum a podpis sú tiež veľmi dôležité!
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3.2. Výška oteckovej materskej
Je vo výške 75% z denného vymeriavacieho základu. Výšku vymeriavacieho základu si viete vyčítať z výplatnej pásky /uvádza
sa tam vymeriavací základ za celý aktuálny mesiac/, resp je to suma, z ktorej platíte odvody. Ja som pri rátaní výšky
materskej postupovala takto:
-

zistila som si rozhodujúce obdobie, z ktorého sa materská bude rátať

-

za toto obdobie som si zohnala podklady s vymeriavacími základmi

-

zrátala som všetky tie vymeriavacie základy dokopy

-

vydelila počtom dní rozhodujúceho obdobia – ak ste však počas rozhodujúceho obdobia mali prerušené nemocenské
poistenie, boli PN, poberali ošetrovné alebo materské, tieto dni nerátate do celkového počtu dní / ak napr. máte
rozhodujúce obdobie minulý rok a počas neho ste boli 30 dní PN, tak nedelíte 365 ale iba 365-30= 335 dňami/

-

číslo, ktoré som dostala bol denný vymeriavací základ= DVZ

-

z DVZ som si vyrátala tých 75%

-

toto číslo som si potom vynásobila x30 alebo x 31, podľa toho, koľko dní mal mesiac, za ktorý som si rátala výšku materskej

A konečne som sa dopracovala k sume, ktorá bude chodiť na účet : ) alebo šekom, ako ste si zaškrtli v Žiadosti o materské ; )
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Páčilo sa vám číslo, ktoré Vám vyšlo na predchádzajúcej strane?
ÁNO! Gratulujem vám!

NIE?

Poďme pozrieť, čo sa s tým dá urobiť.

U oteckov je výhoda, že majú čas plánovať a ovplyvňovať výšku materskej. Preto je potrebné tento prepočet urobiť, čo
najskôr, aby ste stihli prípadné nedostatky napraviť.
Materská sa zvýši, keď sa zvýši vymeriavací základ, teda tá čiastka, z ktorej platíte odvody. Jednoduché.

To je možné dosiahnuť zvýšením hrubého /samozrejme oficiálneho/ príjmu v zamestnaní, v prípade podnikateľov alebo
samoplatcov zvýšením sumy, z ktorej sa platia odvody a tým pádom zvýšením samotných odvodov.
Tieto možnosti sa dajú kombinovať, viete si uplatniť materskú napr. zo zamestnania a z podnikania zároveň alebo z dvoch
zamestnaní, avšak, neprekombinujte to! Maximálne materské, ktoré Vám vyplatia v roku 2018 je 1394, 30€ pri 31 dňovom
mesiaci a 1349,30€ pri 30 dňovom mesiaci.
Čo táto suma znamená z pohľadu vymeriavacieho základu a odvodov?
Keď použijeme postup výpočtu z predchádzajúcej strany len v opačnom poradí, dostaneme sa k číslu 1824€. To je maximálny
vymeriavací základ vo Vašom rozhodujúcom období, z ktorého Vám vyjde maximálna možná materská dávka v roku 2018. Ak
budete mať tento základ vyšší ak 1824€, materská už vyššia nebude.
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Potrebujete mať tento maximálny vymeriavací základ počas celej doby Vášho rozhodujúceho obdobia?
NIE
Existuje možnosť, kedy Vám bude stačiť mať tento príjem iba počas troch mesiacov a aj tak získate maximálnu možnú
materskú.
Ako na to?
Podstatné je, že si platíte v nejakej výške nemocenské poistenie a zbierate tak 270 dní Ak si viete zabezpečiť na posledných 90
dní platenie poistného z vymeriavacieho základu 1824€ pre materské, ktoré sa Vám začne vyplácať v roku 2018 alebo 1908€
pre materské v budúcom roku, získate tak materskú dávku v maximálnej možnej výške.
Je vlastne jedno, či ste doteraz boli zamestnancom, živnostníkom alebo samoplatcom, dôležité je, že doteraz platené
nemocenské poistenie zanikne a začne sa nové.
Trochu „ak“
Ak začnete nové poistenie ako zamestnanec, je potrebné, aby bolo platené 90 dní. POZOR, nielen, aby trvalo 90 dní, ale aby
bolo 90 dní platené, takže v tomto čase žiadna PN, OČR alebo prerušenie poistenia. Ak je to nevyhnutné, je potrebné si
chýbajúce dni odpracovať a ísť na materskú o tých pár dní neskôr.
Ak začnete nové poistenie ako samoplatca, zákon vyžaduje, aby ste boli samoplatcom min 26 týždňov, viď 3.2. c) str. 22.
Samoplatca v praxi znamená tieto čísla: z 1824 € budete platiť nemocenské a súčasne s ním aj povinné dôchodkové
poistenie, čo je spolu 604,66 mesačne. 26 týždňov je cca 6 mesiacov, teda zaplatíte cca 3628 €. Materské z toho vám vyjde
približne 44,61€ na deň, vyplácané bude po dobu 28 týždňov / 196 dní/, teda spolu asi 8743, 56€. Ak odpočítate vašu
investíciu 3628 €, ste stále v zisku. Treba však mať k dispozícii financie, z ktorých budete platiť poistenie, zisk príde až potom .
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Ak začnete nové poistenie ako zamestnanec vo vlastnej s.r.o. ,príp Vás vie takto zamestnať známy, rodina... viete „čarovať“
so správne zvolenými dátumami. Najprv je potrebné získať aspoň 181 dní nemocenského poistenia /môžete byť zamestnaný
niekde na dohodu, pracovnú zmluvu či byť samoplatcom s hocijakým príjmom/. Na posledné 3 mesiace sa zamestnáte v
spomínanej sro s maximálnym vymeriavacím základom pre rok 2018, teda 1824€. Zmluvu si dáte na dobu určitú, napr. 1.7.2018
– 30.09.2018 a nástup na materskú môžete zvoliť už 29.09.2018, lebo v tom čase už budete mať 181 + 91= 272 dní. Keďže ide o
novú pracovnú zmluvu, vaše rozhodujúce obdobie, z ktorého sa ráta výška materskej bude podľa str. 21, bod 2.2. c) od 1.7. –
31.8.2018. V mesiaci september si viete pracovný úväzok skrátiť na čo najmenej, aby Vám klesla mzda a tým aj poistenie –
potrebujete ho ešte platiť, ale už je jedno v akej výške.
V tejto chvíli už vieme aj to, aké čísla budú platiť pre rok 2019, samozrejme, za predpokladu, že nenastanú žiadne legislatívne
zmeny.
Keďže maximálny vymeriavací základ sa rovná dvojnásobku priemernej mzdy z roku, ktorý dva roky predchádza roku, v
ktorom sa bude /začne/ poskytovať materské, pre rok 2019 hľadáme priemernú mzdu z roku 2017. Tá bola vo výške 954€.
954 x 2 = 1908 € - maximálny vymeriavací základ pre materské v roku 2019, viac sa Vám pre tento účel neoplatí zarábať 
Rátajme ďalej 1908x 12= 22896 / 365 = 62,7288 x 0, 75 = 47,0466 x 30 = 1411, 40 alebo 47,0466 x 31 = 1458, 44.
Celkom slušné čísla, čo poviete? Oplatí sa nad tým zamyslieť už tento rok...resp je to potrebné, ak chcete, aby boli tieto čísla
vašou realitou 
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3.3. Materská vybavená, otecko nastúpil a aké možnosti sa rysujú ďalej?
Je potrebné povedať, že materská u otecka môže byť kľudne len formálnou záležitosťou.
Otecko môže naďalej pracovať, len potrebuje mať zmluvu s iným zamestnávateľom, resp. iný príjem / zo živnosti, z dohody
a pod.../ , nie ten, z ktorého sa mu vypočítavala materská.

Alebo pracovať nemusí, môže jednoducho ostať doma a starať sa o svojho potomka 
A dokedy budete materské poberať? Viete si to jednoducho odčítať z lehotníka na výplatu materskej, ktorý uvádza Sociálna
poisťovňa na svojej stránke.

MALÉ ZHRNUTIE – Čo si uvedomiť ako prvé?
Či mám / ako najšikovnejšie získam 270 dní?

Aké bude moje rozhodujúce obdobie a aké som v ňom mal príjmy?
Kedy mi je lepšie nastúpiť na materskú, tento rok alebo počkať do budúceho roka?
Koľko má moje dieťa rokov, stíham vyčerpať 28/31/37 týždňov materskej do jeho 3. narodenín?
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3.3. Čo v tomto prípade s maminkou?
Maminka v prípade, že otecko je formálne alebo aj naozaj na materskej nebude poberať rodičovský príspevok. Áno, áno,
tých 214,70 EUR. Odhlásiť sa z neho ale musí sama, ako spomíname v bode A4. Následne môže:
-

ostať doma a platiť si povinné zdravotné a dôchodkové poistenie

- nastúpiť naspäť do práce alebo do novej práce, zaevidovať sa na úrade práce ako nezamestnaná alebo pokračovať
v evidencii, ak tam už bola pred materskou, tým pádom nepotrebuje platiť sama poistné
- začať podnikať- poistné platí, podľa toho, či je SZČO alebo pôsobí v s.r.o.
- pokračuje v podnikaní, poistné platí ako pred materskou
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4. A ako to bolo u nás?
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V našom prípade ide o kombináciu viacerých typov príjmov.
V mojom prípade sa materská rátala z dvoch zamestnaní,
keďže som 5 mesiacov pred otehotnením zmenila zamestnanie
a v tom starom som prešla na polovičný úväzok. Tak teda, dve
zamestnania, z oboch som mala min 270 dní, teda z oboch mi
vyrátali materskú. U mňa sa dve zamestnania pred
otehotnením vyplatili aj v tom, že som bola prakticky celé
tehotenstvo na PN, tá sa mi tiež rátala z oboch zamestnaní.

Ak Vás táto problematika zaujíma, viac tipov na vylepšenie
príjmu, či už počas tehotenstva, počas materskej alebo po nej,
uvediem v pripravovanom e-booku, ktorý vyjde do konca leta
2018.

Síce mi bolo príšerne zle, tehotenské nevoľnosti ma pripútali na
domáce lôžko na celé 4 mesiace, ale aspoň som nemusela
riešiť príjem, z čoho zaplatím účty a pod.
Keď mi materská skončí, na scénu nastúpi manžel, ten je
momentálne zamestnancom svojej s.r.o., , takže pri materskej
využijeme aj vyššie uvedené tipy.
Možností je naozaj veľa a vždy sa nájde spôsob, ako
kombinovať, vylepšiť, prilepšiť...
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Ďakujem, že ste tento e-book dočítali až do konca! Mám z toho fakt úprimnú radosť!
Viem, že info je veľa, ale veľa je aj možností. Keď si z tohto e-booku zoberiete čo i len jednu vec, ktorá Vám pomôže,
budem naozaj rada, že som vytvorila niečo, čo ľuďom pomohlo a e-book splní svoj účel. Vlastne nie, výberom ešte nie.
Svoj účel splní, až keď veci aplikujete do praxe a prinesú Vám reálne peniaze ;)
Mne zas pomôže a poteší ma, keď budete sledovať môj FB, či Instagram. Tam dávam kratšie, promptnejšie tipy aj niečo z
môjho života.
Aspoň uvidíte, že nerobím stále iba prepočty, ale viem si získané financie aj užiť 
A nezabudnite! To, že si niečo prečítate, ešte nedá veci do pohybu, treba proste konať! U otecka je kopec času, stačí si
sadnúť a naplánovať tú najlepšiu alternatívu.
Veľa šťastia a rozumných rozhodnutí.

Majte krásne dni a užívajte si ich naplno!
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