
Povinnosti absolventa po ukončení štúdia 

Skončili ste štúdium na strednej, alebo vysokej škole a neviete, ako ďalej postupovať, 
aké práva a povinnosti má absolvent v súvislosti so zdravotným a sociálnym 
poistením?  

Postup je takýto: 

Absolvent vysokej školy 

 študent prestáva byť študentom dňom ukončenia štúdia ("Dňom skončenia 
štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na 
riadne skončenie štúdia daného študijného programu."), teda zvyčajne 
v deň, kedy zložil štátnu skúšku (nie v deň promócií) 

 v prípade, že sa na druhý deň nezamestná a na úrade práce sa zaeviduje do 
7 dní, úrad ho eviduje od druhého dňa po štátnici, takže štát zaňho nepretržite 
platí poistné na zdravotné poistenie 

 ak už jednu vysokú školu riadne ukončil, štát za neho poistné neplatí ani 
v prípade, že by sa prihlásil na ďalšiu vysokú školu 

 v prípade, že nezačne pracovať, voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne 
povinnosti, môže sa ale dobrovoľne poistiť dôchodkovo, nemocensky a v 
nezamestnanosti 

 
Povinnosti absolventa strednej a vysokej školy v prípade, že: 
 
1. sa neprihlási na úrade práce 

 musí si od dňa ukončenia štúdia platiť poistné do zdravotnej poisťovne ako 
samoplatca  

 do 8 dní od ukončenia štúdia musí vyplnením tlačiva Oznámenie 
poistenca/platiteľa o zmenách a toto tlačivo doručiť pobočke zdravotnej 
poisťovne spolu s dokladom o ukončení štúdia (kópia maturitného 
vysvedčenia), prípadne oznámením o neprijatí na vysokú školu 

 oznámiť tento fakt a doručiť potrebné dokumenty môže buď osobne, 
v ktorejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne, alebo zaslaním dokumentov 
poštou  

2. sa prihlási na úrade práce 

 ak sa včas prihlási na úrade práce, ten ho zaeviduje od dňa, kedy za prihlásil 
a štát za neho platí poistné do zdravotnej poisťovne, pričom ale jeho rodičia 
na neho už nedostávajú prídavky na deti 

 evidovaný absolvent  musí reagovať na ponuky práce, hľadať si zamestnanie, 
preukazovať to úradu pri pravidelných návštevách a môže využiť napríklad 
príspevok na absolventskú prax, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, 
vzdelávanie a prípravu pre trh práce, informačné a sprostredkovateľské služby 
ci odborné poradenstvo 

 aj v tomto prípade zdravotná poisťovňa zvyčajne požaduje doklad o ukončení 
štúdia, resp. jeho kópiu 

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránkach Sociálnej poisťovne alebo v poradni na 
stránkach vašej zdravotnej poisťovne.  

[Petra Jankovičová; Profesia, dňa 1. 6. 2012] 
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