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Pred vyplnením ţiadosti si pozorne prečítajte pokyny na jej vyplnenie a informácie 
o podmienkach vyslania. Obsah a forma žiadosti sa nesmie meniť. V ţiadosti musia byť 

vyplnené všetky poţadované údaje. 
 

 

Žiadosť o vystavenie formulára E 101 z dôvodu vyslania samostatne 
zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ v zmysle 

článku 12 (2)  nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 

 
 

A. Údaje o samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO): 
 
1. Identifikačné údaje: 

- meno: 

- priezvisko: 

- rodné priezvisko, v prípade ak je odlišné od súčasného priezviska: 

- dátum a miesto narodenia: 

- štátna príslušnosť: 

- rodné číslo (v prípade cudzinca uveďte identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou):  

- IČO (ak bolo pridelené):  
 
2. Identifikačné číslo (pridelené Sociálnou poisťovňou z titulu povinného poistenia SZČO, 

alebo dobrovoľného poistenia, resp. identifikačné číslo pridelené príslušnou zdravotnou 
poisťovňou): 

 
 
3. Adresa bydliska¹ a kontaktné údaje: 

- ulica a číslo: 

- obec (mesto): 

- PSČ: 

- štát: 

- telefónne číslo (pevná linka, mobil): 

- číslo faxu : 

- P. O. BOX:  

- ak máte vydaný doklad o pobyte cudzinca na území Slovenska, uveďte jeho druh, číslo, dobu 
platnosti a adresu pobytu: 

 
 
4. Dátum vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO: od ...................................... 
    Ak nie ste povinne sociálne poistená SZČO a ste dobrovoľne sociálne poistená osoba, 

uveďte druh a dátum vzniku dobrovoľného sociálneho poistenia od ............................. 
 
5. Ak nie ste povinne sociálne poistená SZČO, ani dobrovoľne sociálne poistená osoba, uveďte 

dátum vzniku poistenia ako SZČO na účely verejného zdravotného poistenia:   
       
     od ........................................ 
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B. Podmienky na uplatnenie inštitútu vyslania:  
 
6. Dátum vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku:   
 
    ........................................ 
 
7. Dátum začiatku výkonu samostatnej zárobkovej činnosti na Slovensku: ................................... 
 
8. Mali ste/máte na Slovensku pozastavené oprávnenie  na vykonávanie samostatnej 

zárobkovej činnosti?  

- áno*, od ............................ do ........................... 

- nie* 
 
9. Vykonávali ste pred vyslaním samostatnú zárobkovú činnosť na území Slovenska?   

- áno*, od ............................   

- nie*, činnosť som vykonával/a na území: .............................................  
 
10. Máte vydané oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti aj na území iného 

členského štátu EÚ?  

- áno*, na území ....................................... od .................................  

- nie* 
 
11. Budete po ukončení vyslania vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť na Slovensku?  

          áno – nie*  
 
12. Uveďte druh ekonomickej aktivity, v ktorom budete vykonávať svoju činnosť na území 

štátu, do ktorého ste vyslaný/á:  

 
 

poľnohospodárstvo 
a rybárstvo 

 
 

priemysel  
 

stavebníctvo 

 
 

veľkoobchod 
a maloobchod 

 
 

hotely a reštaurácie  
 

iné sluţby 

 
 

transport, sklad 
a komunikácia 

 
 

finančné sprostredkovanie 
nehnuteľností, prenájom 
a obchodné činnosti 

 
 

zdravie a sociálna práca 

 
 

C. Údaje o mieste a dobe trvania vyslania: 
 
13. Miesto vyslania: 

- názov (meno) subjektu, resp. meno lode: 

- ulica a číslo: 

- obec (mesto): 

- PSČ: 

- štát: 

- identifikačné číslo subjektu (evidenčné číslo lode): 

- telefónne číslo: 

- e-mail: 

- číslo faxu: 

- P. O. BOX: 
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14. Doba trvania vyslania: od: .........................  do: ......................... 
 
15. Názov a sídlo zdravotnej poisťovne na Slovensku, resp. v inom štáte, v ktorej ste ako SZČO 

poistená: 
 
 

D. Údaje o predchádzajúcom vyslaní: 
 
16. Uveďte predchádzajúce obdobia vyslania: 
 

predchádzajúce 
vyslanie 

číslo vystaveného 
formulára E 101 SK 

obdobie, na ktoré bol 
formulár vystavený 

dátum predčasného 
ukončenia vyslania² 

1.    

2.    

3.    

 
 

E. Čestné vyhlásenie žiadateľa: 
 

Vyhlasujem, ţe údaje uvedené v tejto ţiadosti sú pravdivé a ţiadne skutočnosti som 
nezamlčal/a. Zároveň vyhlasujem, ţe som sa vopred oboznámil/a s podmienkami vyslania a tieto 
dodržím počas celej doby vyslania. Počas doby vyslania budem spolupracovať pri vykonávaní 
kontrol dodržiavania podmienok vyslania. Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas tejto doby, oznámim 
písomne do ôsmich dní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom „Oznámenia SZČO 
o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania".  
 
V ......................................... dňa ............................. 
 
 
 
 

...................................................... 
podpis a odtlačok pečiatky 

ţiadateľa 
 
Prílohy k žiadosti  

1. fotokópia príslušnej zmluvy na dočasný výkon samostatnej zárobkovej činnosti 
v prijímajúcom štáte uzatvorená so zahraničným subjektom, resp. iný relevantný doklad; 
ak v príslušnej zmluve nie je uvedené miesto dočasného výkonu samostatnej zárobkovej 
činnosti, predloţte iný relevantný doklad preukazujúci miesto vyslania; ak sú doklady spísané 
v cudzom jazyku, predloţte ich v preklade do slovenského jazyka;  

2. fotokópia dokladu o pobyte cudzinca na území Slovenska, ak bol vydaný, 

3. čestné vyhlásenie o bydlisku v prípade, ak sa bydlisko SZČO nachádza v inom štáte ako je štát, 
v ktorom má SZČO trvalý pobyt, 

4. oznámenie o zmenách vo vyslaní a originál formulára E 101 v zmysle 16. bodu ţiadosti, 
ak nebola táto skutočnosť oznámená, 

5. čestné vyhlásenie o preklade dokumentov spísaných v cudzom jazyku, okrem češtiny (pozri 
vzor čestného vyhlásenia – tlačivo uverejnené na internetovej stránke www.socpoist.sk, 
v časti Tlačivá súvisiace s vystavením formulárov E 101); v prípadoch, ak preklad dokumentov 
nie je vykonaný úradne, 

6. iné (uveďte ich názov a počet): 

 
 

http://www.socpoist.sk/
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F. Potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne: 
 

Sociálna poisťovňa, pobočka ................................................... overila obsah údajov uvedených 
v ţiadosti na základe predloţených dokladov a údajov evidovaných v informačnom systéme Sociálnej 
poisťovne a  potvrdzuje ich správnosť.  
 
V ......................................... dňa ........................ 
 
 
 
 

............................................... 
podpis oprávnenej osoby 

a odtlačok pečiatky príslušnej 
pobočky Sociálnej poisťovne 

 

Pokyny na vyplnenie a doplňujúce informácie: 

 

1. Ţiadosť vyplňte čitateľne. 

2. Ţiadosť sa podáva príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska SZČO 
na území Slovenska v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom vyslania. 

3. Formulár E 101 „Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve“ vystaví príslušná pobočka Sociálnej 
poisťovne v lehote najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia ţiadosti po splnení všetkých 
podmienok vyslania SZČO. Formulár E 101 zašle SZČO poštovou prepravou doporučene. 
SZČO sa na účely kontrol vykonávaných v oblasti sociálneho zabezpečenia preukazuje 
originálom formulára E 101. Ak SZČO nepredloţí poţadované doklady, resp. predloţí neúplnú 
ţiadosť, pobočka písomne vyzve SZČO, aby odstránila nedostatky. Ak SZČO v určenej lehote 
nedostatky neodstráni, pobočka ţiadosť zamietne do desiatich pracovných dní od uplynutia 
lehoty na odstránenie nedostatkov. Ak SZČO nesplní podmienky vyslania, príslušná pobočka 
Sociálnej poisťovne v lehote najneskôr do 30 dní písomne ţiadosť zamietne. 

4. Ak prostredníctvom tejto ţiadosti oznamujete, ţe vyslanie sa začalo pred 1. májom 2010, tak 
inštitút vyslania sa uplatní podľa hlavy II Nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 do dňa, na ktorý 
bude formulár E 101 vystavený za predpokladu, ţe počas doby vyslania nedôjde k zmene 
vo vyslaní.  

5. Informácie o podmienkach vyslania (5. aţ 6. strana) netvoria prílohu žiadosti pri jej 
predkladaní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. 

 
 

Odkazy 

* nehodiace sa prečiarknite 

¹ bydlisko je miesto, kde sa osoba väčšinou zdržiava, kde má rodinu, majetok, centrum svojich 
životných záujmov; v prípade, ak je bydlisko zhodné s miestom trvalého pobytu na území 
Slovenska, uveďte adresu trvalého pobytu 

² uvádzať len v prípade, ak táto skutočnosť bola oznámená pobočke Sociálnej poisťovne 
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INFORMÁCIE 
pre SZČO, ktorá je vyslaná na územie iného členského štátu EÚ 

 

Všeobecné 
pravidlo článok 11 
(3) (a) nariadenia 

Osoba vykonávajúca činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba 
v členskom štáte podlieha právnym predpisom členského štátu, v ktorom 
vykonáva činnosť. 

Vyslanie SZČO- 
článok 12 (2) 

nariadenia  

Zo všeobecného pravidla existuje výnimka, kedy môţe osoba, 
ktorá vykonáva činnosť ako SZČO v členskom štáte a ktorá chodieva do 
iného členského štátu vykonávať podobnú činnosť, naďalej podliehať 
právnym predpisom prvého členského štátu (vysielajúci štát) za 
predpokladu, ţe očakávané trvanie takejto činnosti nepresiahne 24 
mesiacov. Ak chce SZČO uplatniť inštitút vyslania, podá ţiadosť 
o vystavenie formulára E 101 z dôvodu vyslania príslušnej pobočke 
Sociálnej poisťovne (pobočka) v dostatočnom časovom predstihu 
pred vyslaním. Podmienky vyslania posudzuje pobočka a ak SZČO splní 
podmienky vyslania, vystaví formulár E 101. Ak SZČO nesplní podmienky 
vyslania, resp. nepoţiada o uplatnenie inštitútu vyslania, počas výkonu 
činnosti na území iného členského štátu podlieha SZČO v zmysle článku 11 
(3) (a) nariadenia právnym predpisom sociálneho zabezpečenia štátu 
výkonu činnosti. Podľa legislatívy tohto štátu sa SZČO zaregistruje a platí 
poistné na sociálne zabezpečenie.  

Charakteristické 
znaky vyslania 

a kritériá na 
určenie 

podstatných 
činnosti  

Uplatniť inštitút vyslania môţe len SZČO, ktorá má na účely sociálneho 
zabezpečenia na území Slovenska status samostatne zárobkovo činnej 
osoby. Inštitút vyslania môţu teda uplatniť aj SZČO, ktoré nie sú povinne 
sociálne poistené a nie sú ani dobrovoľne poistenými osobami na sociálne 
poistenie a sú poistené len na verejné zdravotné poistenie.   
 
Uplatnenie inštitútu vyslania vyţaduje, aby SZČO 

a) mala oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorú bude dočasne 
vykonávať na území prijímajúceho štátu, pričom je podstatná skutočná 
povaha činnosti a nie kvalifikácia tejto činnosti podľa legislatívy 
členského štátu, v ktorom bude SZČO činnosť dočasne vykonávať, 

b) pred vyslaním obvykle vykonávala podstatné činnosti na Slovensku, 

c) spĺňala potrebné podmienky na výkon samostatnej zárobkovej činnosti 
na Slovensku aj počas vyslania tak, aby jej umožnili v nej pokračovať 
aj po ukončení vyslania, 

d) riadne plnila odvodové povinnosti týkajúce sa sociálneho 
a zdravotného poistenia počas celej registrácie a aj počas doby vyslania 
a riadne plnila  daňové povinnosti. 

 

Obvyklý výkon podstatných činností je charakterizovaný: 

a)  výkonom samostatnej zárobkovej činnosti na území Slovenska najmenej 
dva mesiace pred vyslaním; ak je toto obdobie kratšie, výkon 
podstatných činností sa posúdi s prihliadnutím na všetky ostatné okolnosti 
a so zreteľom zabrániť obchádzaniu právnych predpisov sociálneho 
zabezpečenia, 

b) platným oprávnením na výkon samostatnej zárobkovej činnosti, 

c) existenciou a ponechaním priestorov na vykonávanie samostatnej 
zárobkovej činnosti na Slovensku (napr. prevádzka, kancelária, prenajaté 
priestory na podnikanie, atď.), 

SZČO preukazuje dočasný výkon činnosti na území štátu, do ktorého je 
vyslaná príslušnou zmluvou, napr. obchodná zmluva, objednávka, atď., 
v ktorej je jednoznačne identifikované miesto vyslania (názov zahraničného 
subjektu, úplná adresa a identifikačné číslo), obsah a trvanie prác.  



 

 

SPÚ-OVP-Ţ.04-EÚ       04/2010 6 

Prerušenie doby 
vyslania 

Krátke prerušenie vyslania v prijímajúcom štáte nepresahujúce dva 
mesiace napr. z dôvodu dôleţitých rodinných udalostí, dočasnej pracovnej 
neschopností, výkonu práce a pobytu SZČO na Slovensku a pod. sa 
nepovažuje za prerušenie vyslania. 

Porušenie 
podmienok 

vyslania 
a neuplatnenie 

vyslania 

Vyslanie sa ukončí, resp. neuskutoční, ak SZČO nedodrţí podmienky 
vyslania a aj v prípadoch: 

 ak sa vyslanie, o ktoré sa ţiadalo, neuskutočnilo, 

 ak sa vyslanie ukončilo pred uplynutím platnosti formulára E 101 
(napr. zrušenie alebo pozastavenie ţivnostenského oprávnenia, zrušenie 
príslušnej zmluvy, atď.), 

 ak sa vyslanie preruší na viac ako dva mesiace. 
V týchto prípadoch je potrebné vrátiť späť formulár E 101 pobočke spolu 
s „Oznámením SZČO o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania“.   

Právne účinky 
formulára E 101 a 
platenie poistného 

na sociálne 
zabezpečenie  

Vyslaná SZČO sa preukazuje inštitúciám sociálneho zabezpečenia a iným 
príslušným orgánom na území prijímajúceho štátu originálom formulára  
E 101, ktorý je potvrdením o tom, ţe SZČO počas celej doby vyslania 
podlieha slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia.   

Výnimka 
na základe 

spoločnej dohody 
dvoch alebo 

viacerých 
členských štátov - 

článok 16 
nariadenia 

Z článkov 11 aţ 15 nariadenia je moţné poţiadať o udelenie výnimky 
prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky (MPSVR SR), ul. Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava. Ţiadosť 
o výnimku podá SZČO priamo MPSVR SR. Ţiadosť o výnimku sa podáva 
vţdy v prípadoch, ak je pred vyslaním vopred známe, ţe jeho trvanie 
presiahne 24 mesiacov. Formulár E 101 v zmysle článku 16 nariadenia 
vystaví pobočka na základe ţiadosti po udelení výnimky.  

Podklady 
k informáciám 

 nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 
2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia 
(ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 988/2009 (nariadenie), 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 
zo 16. septembra 2009, ktorým sa upravuje postup vykonávania 
nariadenia, 

 Rozhodnutie Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho 
zabezpečenia, Rozhodnutie č. A2 z 12. júna 2009 týkajúce sa výkladu 
článku 12 nariadenia, 

 Praktická príručka pre vyslanie. 

 


