ŽIADOSŤ
O ZABEZPEČENIE POHREBU
A. OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (POZOSTALÉHO)
Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Vzťah k zomretému

B. ADRESA TRVALÉHO POBYTU ŽIADATEĽA (POZOSTALÉHO)
Obec

Ulica

Č. domu

Okres

PSČ

C. OSOBNÉ ÚDAJE ZOMRETÉHO
Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Rodné číslo

Trvalý pobyt v čase úmrtia

D. ÚDAJE O ÚMRTÍ ZOMRETÉHO
Dátum úmrtia

Miesto úmrtia

Úmrtie bolo počas výkonu vojenskej služby

Áno - Nie

Úmrtie bolo po skončení služobného pomeru

Áno - Nie

E. ÚDAJE O ZABEZPEČENÍ POHREBU ZOMRETÉHO
Dátum pohrebu
Spôsob
zabezpečenia
pohrebu

Miesto pohrebu
Pohreb zabezpečiť ozbrojenými silami v celom Áno - Nie
rozsahu
Pohreb zabezpečiť so spoluúčasťou pozostalých Áno - Nie
Pohreb zabezpečiť s preukázaním vojenských Áno - Nie
pôct (súhlas pozostalých)

Príloha: Úmrtný list zomretého (overená fotokópia)
V ................................................ dňa ...........................

........................................................
Veliteľ posádky (pečiatka a podpis)

.................................................
Podpis žiadateľa (pozostalého)

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA (POZOSTALÉHO)

Pozostalý
Pozostalými sa rozumejú manželka (manžel), deti, rodičia, vnuci a prarodičia vojaka,
ktorý zomrel počas výkonu vojenskej služby, alebo vojaka zomretého po skončení služobného
pomeru, ak bol poberateľom dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov (ďalej len
„zomretý“). Za pozostalých sa považujú prípadne ďalšie osoby, ktoré zabezpečili pohreb
alebo sa v rozhodujúcej miere podieľali na zabezpečení pohrebu zomretého.
Náklady na zabezpečenie pohrebu
Nákladmi na zabezpečenie pohrebu sa rozumejú náklady na úpravu, oblečenie
a uloženie telesných pozostatkov zomretého, náklady na rakvu a jej úpravu, náklady na
úhradu pohrebných úkonov a obradov obvyklých v mieste pohrebu. Ak sa vykonal pohreb
spopolnením, rozumejú sa nákladmi na pohreb aj náklady na prepravu telesných pozostatkov
z miesta pohrebného obradu na miesto spopolnenia, náklady na spopolnenie, urnu a náklady
spojené s uložením urny alebo rozptýlením popola.
Ak došlo k úmrtiu v mieste výkonu služby alebo zdržiavania sa zo služobných
dôvodov alebo z dôvodov liečenia alebo ošetrenia, ktoré nie je miesto, kde mal byť pohreb
vykonaný, uhradia ozbrojené sily náklady na rakvu s kovovou vložkou alebo na kovovú rakvu
na uloženie telesných pozostatkov zomretého a náklady na jeho prevezenie na miesto pohrebu
spôsobom primeraným vzdialenosti miesta úmrtia od miesta pohrebu. To platí aj v prípade
úmrtia mimo územia SR.
Náklady na kovovú vložku do rakvy alebo na kovovú rakvu náklady na prepravu
telesných pozostatkov zomretého a náklady spojené so vzdaním vojenských pôct, ktoré sa
preukázali zomretému, sa nezapočítavajú do nákladov na zabezpečenie pohrebu.
Úhrada nákladov na pohreb
Ak ozbrojené sily zabezpečili pohreb zomretého na území SR so spoluúčasťou
ozbrojených síl, uhradí Vojenská úrad sociálneho zabezpečenia náklady na pohreb, najviac
však 7 000,-Sk.
Ak si pozostalí neprajú, aby ozbrojené sily zabezpečili pohreb zosnulého alebo aby sa
ozbrojené sily podieľali na zabezpečení pohrebu v celom rozsahu alebo so spoluúčasťou
ozbrojených síl, alebo ak ide o pohreb mimo územia SR, uhradí Vojenský úrad sociálneho
zabezpečenia pozostalým na ich žiadosť náklady na pohreb, najviac 7 000,-Sk.
Ak došlo k úmrtiu počas výkonu vojenskej služby v dôsledku choroby alebo úrazu
vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním, úhrada nákladov na
pohreb sa zvyšuje na dvojnásobok.
Ozbrojené sily na požiadanie pozostalých môžu zabezpečiť pohreb na svoje
náklady v celom rozsahu len vojakovi, ktorý zomrel počas výkonu služby.
Potrebné doklady
a) úmrtný list zomretého (overená fotokópia) alebo oznámenie o úmrtí,
b) tlačivo žiadosti o pohrebné z dôchodkového zabezpečenia vydané príslušným matričným
úradom,
c) potvrdenie zabezpečujúceho orgánu (veliteľa posádky) o spôsobe zabezpečenia pohrebu,
d) doklad o zaplatení nákladov spojených s pohrebom.
Informácie o Vojenskom úrade sociálneho zabezpečenia, www.vusz.sk, vusz@vusz.sk.
Sídlo úradu: Špitálska 22, 812 74 Bratislava
Telefón:
0960 316 031, 0960 316 041
Fax:
0960 316 096

ŽIADOSŤ
O ÚHRADU NÁKLADOV NA POHREB
F. OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (POZOSTALÉHO)
Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Vzťah k zomretému

G. ADRESA TRVALÉHO POBYTU ŽIADATEĽA (POZOSTALÉHO)
Obec

Ulica

Č. domu

Okres

PSČ

H. OSOBNÉ ÚDAJE ZOMRETÉHO
Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Rodné číslo

Trvalý pobyt v čase úmrtia

I. ÚDAJE O ÚMRTÍ ZOMRETÉHO
Dátum úmrtia

Miesto úmrtia

Úmrtie bolo počas výkonu vojenskej služby

Áno - Nie

Úmrtie bolo po skončení služobného pomeru

Áno - Nie

J. ÚDAJE O ZABEZPEČENÍ POHREBU ZOMRETÉHO
Dátum pohrebu
Spôsob
zabezpečenia
pohrebu

Miesto pohrebu
Pohreb bol zabezpečený ozbrojenými silami

Áno - Nie

Pohreb bol zabezpečený pozostalými v celom Áno - Nie
rozsahu
Výška nákladov na pohreb

Sk

Počet príloh:
V ................................................ dňa ...........................

.................................................
Podpis žiadateľa (pozostalého)

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA (POZOSTALÉHO)
Pozostalý
Pozostalými sa rozumejú manželka (manžel), deti, rodičia, vnuci a prarodičia vojaka,
ktorý zomrel počas výkonu vojenskej služby, alebo vojaka zomretého po skončení služobného
pomeru, ak bol poberateľom dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov (ďalej len
„zomretý“). Za pozostalých sa považujú prípadne ďalšie osoby, ktoré zabezpečili pohreb
alebo sa v rozhodujúcej miere podieľali na zabezpečení pohrebu zomretého.
Náklady na zabezpečenie pohrebu
Nákladmi na zabezpečenie pohrebu sa rozumejú náklady na úpravu, oblečenie
a uloženie telesných pozostatkov zomretého, náklady na rakvu a jej úpravu, náklady na
úhradu pohrebných úkonov a obradov obvyklých v mieste pohrebu. Ak sa vykonal pohreb
spopolnením, rozumejú sa nákladmi na pohreb aj náklady na prepravu telesných pozostatkov
z miesta pohrebného obradu na miesto spopolnenia, náklady na spopolnenie, urnu a náklady
spojené s uložením urny alebo rozptýlením popola.
Ak došlo k úmrtiu v mieste výkonu služby alebo zdržiavania sa zo služobných
dôvodov alebo z dôvodov liečenia alebo ošetrenia, ktoré nie je miesto, kde mal byť pohreb
vykonaný, uhradia ozbrojené sily náklady na rakvu s kovovou vložkou alebo na kovovú rakvu
na uloženie telesných pozostatkov zomretého a náklady na jeho prevezenie na miesto pohrebu
spôsobom primeraným vzdialenosti miesta úmrtia od miesta pohrebu. To platí aj v prípade
úmrtia mimo územia SR.
Náklady na kovovú vložku do rakvy alebo na kovovú rakvu náklady na prepravu
telesných pozostatkov zomretého a náklady spojené so vzdaním vojenských pôct, ktoré sa
preukázali zomretému, sa nezapočítavajú do nákladov na zabezpečenie pohrebu.
Úhrada nákladov na pohreb
Ak ozbrojené sily zabezpečili pohreb zomretého na území SR so spoluúčasťou
ozbrojených síl, uhradí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia náklady na pohreb, najviac
však 7 000,-Sk.
Ak si pozostalí neprajú, aby ozbrojené sily zabezpečili pohreb zosnulého alebo aby sa
ozbrojené sily podieľali na zabezpečení pohrebu v celom rozsahu alebo so spoluúčasťou
ozbrojených síl, alebo ak ide o pohreb mimo územia SR, uhradí Vojenský úrad sociálneho
zabezpečenia pozostalým na ich žiadosť náklady na pohreb, najviac 7 000,-Sk.
Ak došlo k úmrtiu počas výkonu vojenskej služby v dôsledku choroby alebo úrazu
vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním, úhrada nákladov na
pohreb sa zvyšuje na dvojnásobok.
Ozbrojené sily na požiadanie pozostalých môžu zabezpečiť pohreb na svoje
náklady v celom rozsahu len vojakovi, ktorý zomrel počas výkonu služby.
Potrebné doklady
e) úmrtný list zomretého (overená fotokópia) alebo oznámenie o úmrtí,
f) tlačivo žiadosti o pohrebné z dôchodkového zabezpečenia vydané príslušným matričným
úradom,
g) potvrdenie zabezpečujúceho orgánu (veliteľa posádky) o spôsobe zabezpečenia pohrebu,
h) doklad o zaplatení nákladov spojených s pohrebom.
Informácie o Vojenskom úrade sociálneho zabezpečenia, www.vusz.sk, vusz@vusz.sk,
Sídlo úradu: Špitálska 22, 812 74 Bratislava
Telefón:
0960 316 031, 0960 316 041
Fax:
0960 316 096

ŽIADOSŤ
O VDOVSKÝ – VDOVECKÝ – SIROTSKÝ VÝSLUHOVÝ DOCHODOK
A O ÚMRTNÉ
VYPLNÍ ŽIADATEĽ (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA)
Druh – dávky (dávok)
- dôchodku (dôchodkov)
Žiadam priznať od
A. ZOMRETÝ A POZOSTALÝ MANŽEL (MANŽELKA)
OSOBNÉ DÁTA
ZOMRETÝ MANŽEL(KA) ŽIADATEĽ(KA)
Priezvisko a meno
Rodné priezvisko
Rodné číslo
Dátum a miesto narodenia
Dátum uzavretia manželstva
Dátum a miesto úmrtia

XXXXXXXXXXXXXXX

Posledný trvalý pobyt
Počet vychovaných detí

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zamestnanie – kde

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dostáva už dôchodok – aký ? XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Priezvisko a meno

B. NEZAOPATRENÉ DETI ZOMRETÉHO
Rodné číslo
Adresa trvalého pobytu

V prípade ak sirota- siroty má-majú 15 a viac rokov túto žiadosť musí podpísať aj tátotieto sirota- siroty.
Vyhlasujem, že som žiadosť vyplnil pravdivo a nezamlčal som žiadnu skutočnosť
rozhodujúcu pre nárok na uvedené dávky. Som si vedomý, že uvedenie nepravdivých údajov
alebo zamlčanie niektorej rozhodujúcej skutočnosti môže mať za následok odňatie dávky
(dávok) a povinnosť vrátiť neprávom vyplatené sumy, prípadne trestné stíhanie.
Počet príloh:
V .................................................. dňa .............................
Podacia pečiatka VÚSZ

...................................................................
Podpis žiadateľa -žiadateľov
(zákonného zástupcu)

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA

Vdovský výsluhový dôchodok
Nárok na vdovský výsluhový dôchodok má vdova po profesionálnom vojakovi, ktorý
ku dňu smrti vykonával službu po dobu najmenej 15 rokov alebo zomrel v dôsledku choroby
alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním alebo ktorý bol
predo dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového
dôchodku. Nárok na uvedený dôchodok má aj vdova po vojakovi, ktorý sa štúdiom alebo
výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách a ktorý zomrel
v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti
s ním.
Vdovecký výsluhový dôchodok
Nárok na vdovecký výsluhový dôchodok má vdovec po vojačke za podmienok
ustanovených pre nárok na vdovský výsluhový dôchodok.
Sirotský výsluhový dôchodok
Nárok na sirotský výsluhový dôchodok má nezaopatrené dieťa po profesionálom
vojakovi, ktorý ku dňu smrti vykonával službu po dobu najmenej 15 rokov alebo zomrel
v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti
s ním alebo ktorý bol predo dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo
invalidného výsluhového dôchodku. Nárok na uvedený dôchodok má aj nezaopatrené dieťa
po vojakovi, ktorý sa štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby
v ozbrojených silách a ktorý zomrel v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone
vojenskej služby alebo v súvislosti s ním.
Úmrtné
Nárok na úmrtné má pozostalý manžel po profesionálnom vojakovi, ktorého služobný
pomer skončil úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho. Úmrtné patrí vo výške odchodného, na
ktoré by mal nárok profesionálny vojak v dobe úmrtia. Každé pozostalé dieťa s nárokom na
sirotský výsluhový dôchodok alebo na sirotský dôchodok po zomretom má nárok na úmrtné
vo výške jednonásobku základu pre výpočet odchodného.
Nárok na vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, sirotský
výsluhový dôchodok a na úmrtné nevzniká osobe, ktorá bola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin smerujúci proti zomretému vojakovi alebo proti jeho majetku.
Potrebné doklady
Doklady potrebné na preukázanie skutočností rozhodujúcich pre nároky na uvedené
dávky sú najmä :
a) úmrtný list zomretého vojaka,
b) overený opis rodného a sobášneho listu vdovy (vdovca),
c) potvrdenie obecného úradu o žití v spoločnej domácnosti v dobe úmrtia manžela,
d) u sirotského výsluhového dôchodku ďalej overený opis rodného listu dieťaťa,
potvrdenie o štúdiu dieťaťa po skončení povinnej školskej dochádzky, potvrdenie
o predpokladanom dátume skončenia štúdia (učebného pomeru) a posudok regionálnej PKSZ,
ak dieťa mladšie 25 rokov nie je schopné vykonávať sa sústavne pripravovať na budúce
povolanie alebo nie je schopné vykonávať sústavné zamestnanie pre telesnú alebo duševnú
vadu, a rozhodnutie súdu, ak má dieťa ustanoveného opatrovníka. Ak dieťa nežije v spoločnej
domácnosti treba tiež uviesť dôvod odlúčeného pobytu, miesto pobytu dieťaťa, spôsob
a výšku zaopatrenia a platiteľa zaopatrenia.
ADRESA ÚRADU

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22,
812 74 Bratislava

ŽIADOSŤ O POUKAZOVANIE DÁVOK SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA
SPOROŽÍROVÝ ÚČET – OSOBNÉ ÚČTY VEDENÉ V PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOCH
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY *.
A. PRÍJEMCA
Meno a priezvisko
Dátum narodenia

Miesto narodenia
Trvalé bydlisko

Číslo účtu

Rodné číslo
Telefónny kontakt

B. ÚČET
Kód peňažného ústavu

Názov účtu

Slovenský peňažný ústav – pobočka
Overenie totožnosti majiteľa účtu a správnosti čísla účtu (túto časť vyplní banka)

Názov banky, pobočka (podľa obchodného registra)
odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zamestnanca
potvrdzujeme totožnosť majiteľa účtu a správnosť čísla
banky
účtu
Zároveň vyhlasujem, že :
a) som jediným majiteľom vyššie uvedeného účtu a žiadna iná osoba nemá k nemu dispozičné
(spoludispozičné) právo. V prípade, že dôjde k zmene tejto situácie, zaväzujem sa túto zmenu písomne
ohlásiť Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava (ďalej VÚSZ) do 3 dní.
b) spoločne so mnou sú spolumajiteľmi uvedeného čísla tieto osoby :
(v tomto prípade je nutné spísať dohodu uvedenú na druhej strane tlačiva)*)
Meno a priezvisko

dátum narodenia
Trvalo bytom

Meno a priezvisko

dátum narodenia
Trvalo bytom

c)

súhlasím s tým, že dávky pripísané na účet po dni straty nároku budú vrátené VÚSZ

Ako oprávnený som si vedomý povinnosti písomne ohlásiť VÚSZ do 3 dní zmeny v skutočnostiach rozhodných
pre trvanie nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, jej výšku a výplatu.

V ........................................................... dňa ........................................
podpis príjemcu
(majiteľa účtu)

*) nehodiace sa škrtnite

DOHODA O VRÁTENÍ DÁVOK SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA VYPLÁCANÝCH
NA SPOROŽÍROVÝ ALEBO OSOBNÝ ÚČET UZATVORENÁ PODĽA § 51
OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA *)

Článok 1
Zmluvné strany
1. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava – Špitálska 22 (ďalej VÚSZ)
2. Spolumajiteľ (spolumajitelia) účtu
Číslo účtu

Kód peňažného ústavu

Názov účtu

Slovenský peňažný ústav – pobočka

Meno a priezvisko spolumajiteľa

dátum narodenia
Trvalo bytom

Meno a priezvisko spolumajiteľa

dátum narodenia
Trvalo bytom

Článok 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poukazovanie dávky (dávok) sociálneho zabezpečenia od ......................................
príjemcovi tejto dávky
Meno a priezvisko príjemcu

dátum narodenia

Trvalo bytom
na vyššie uvedený účet
2. Predmetom zmluvy je záväzok vyššie uvedeného spolumajiteľa (spolumajiteľov) účtu, že v prípade smrti
príjemcu dávky nebude disponovať so sumami dávky pripísanými na účet po dni smrti príjemcu, a tieto sumy
vráti (a) VÚSZ.
V ......................................................... dňa ..............................................................

Meno a priezvisko spolumajiteľa

podpis

Meno a priezvisko spolumajiteľa

podpis

Za VÚSZ Bratislava

podpis

*) nehodiace sa škrtnite

DOHODU O VRÁTENÍ DÁVOK SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
vyplácaných na sporožírový alebo osobný účet uzatvorená podľa § 51 občianskeho
zákonníka máme zmluvne realizovanú celkom s 11 bankovými inštitúciami pôsobiacimi
na Slovensku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA A.S. WWW.SLSP.SK 0900 SPOROŽÍROVÝ ÚČET,
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA.S. WWW.VUB.SK 0200 OSOBNÝ ÚČET,
POŠTOVÁ BANKA A.S. WWW.PABK.SK 6500 OSOBNÝ ÚČET
DEXIA BANKA SLOVENSKO WWW.DEXIA.SK 5600 OSOBNÝ ÚČET
ISTROBANKA WWW.ISTROBANKA.SK 4900 OSOBNÝ ÚČET
UNIBANKA A.S. WWW.UNIBANKA.SK 1200 OSOBNÝ ÚČET
TATRA BANKA A.S. WWW.TATRABANKA.SK 1100 OSOBNÝ ÚČET
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA A.S. WWW.CSOB.SK 7500 OSOBNÝ ÚČET
BANKA SLOVAKIA A.S. WWW.BASL.SK 8120 OSOBNÝ ÚČET
OTP A.S. WWW.OTP.SK 5200 OSOBNÝ ÚČET
ĽUDOVÁ BANKA A.S. WWW.LUBA.SK 3100 OSOBNÝ ÚČET

AKTUÁLNY ZOZNAM HĽADAJTE NA WWW.VUSZ.SK.

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, PSČ, obec/mesto), okres

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22
832 47 BRATISLAVA

Vec:

Žiadosť o vyplatenie jednorazového odškodnenia a nárokových dávok
súvisiacich s pohrebom

Žiadam o vyplatenie zvýšeného jednorazového odškodnenia a nárokových dávok
súvisiacich s pohrebom po zomrelom (uviesť syn/dcéra, manžel/manželka, meno,
priezvisko).
Doklady prikladám v prílohe.

V

, dňa: .....................

–––––––––––––––––
podpis žiadateľa

V prípade požiadavky žiadateľa o vyplatenie nákladov na zriadenie pomníka na osobný účet, je nutné uviesť
v texte žiadosti aj s číslom účtu

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, PSČ, obec/mesto), okres

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22
832 47 BRATISLAVA

Vec:

Žiadosť o vyplatenie nákladov na zriadenie pomníka

Žiadam o vyplatenie nákladov o zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule.
Doklady prikladám v prílohe.

V

, dňa: .....................

–––––––––––––––––
podpis žiadateľa

V prípade požiadavky žiadateľa o vyplatenie nákladov na zriadenie pomníka na osobný účet, je nutné uviesť
v texte žiadosti aj s číslom účtu

titul, meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, PSČ, obec/mesto), okres

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska 22
832 47 BRATISLAVA

Vec:

Žiadosť o vyplatenie cestovných nákladov

Žiadam o vyplatenie cestovných nákladov súvisiacich s pohrebom po zomrelom
(uviesť syn/dcéra, manžel/manželka, meno, priezvisko).
Doklady prikladám v prílohe.

V

, dňa: .....................

–––––––––––––––––
podpis žiadateľa

V prípade požiadavky žiadateľa o vyplatenie nákladov na zriadenie pomníka na osobný účet, je nutné uviesť
v texte žiadosti aj s číslom účtu

Informácia v tabuľkovej forme

Ú R AZ O V É Z A B E Z P E Č E N I E
I.
Náhrada primeraných nákladov* spojených
s pohrebom
(v prípade zabezpečenia pohrebu služobným
úradom/veliteľom v plnom rozsahu)
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

Náklady na pohreb (náhrady účtované pohrebným
V plnej výške
ústavom)
Cintorínske poplatky

V plnej výške

Náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej
tabule

Maximálne 6-násobok minimálnej mzdy, teda max.
41 400 Sk

Náklady na úpravu hrobu

V plnej výške

Cestovné náklady
(pre manžela a osobe jemu na roveň postavenej,
deťom, rodičom a starým rodičom a osobám na
zomretého odkázané výživou)

V plnej výške

Náklady na smútočné ošatenie a pohostenie
platené v hotovosti pozostalými

1/3 skutočných nákladov na základe predložených
dokladov o zaplatení ošatenia (dátum pred max.
v deň pohrebu) a pohostenia – spolu max. 10 000 Sk

* myslia sa tým primerané náklady vynaložené na zabezpečenie pohrebu vo výške
a rozsahu obvyklom v mieste pohrebu
II.
V prípade nesúhlasu pozostalých so zabezpečením pohrebu služobným úradom (veliteľom)
v plnom rozsahu (teda v prípade priania plného alebo čiastočného zabezpečenia pohrebu
pozostalými), služobný úrad (veliteľ) uhradí výdavky v sume najviac do 14 000 Sk.

Náhrada nákladov na výživu pozostalých
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

- vo výške výživného alebo príspevku na výživu po
dobu po ktorú mala trvať vyživovacia povinnosť
Pozostalým, voči ktorým mal zomretý vyživovazomretého
ciu povinnosť určenú súdom a ak nie sú
- úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnuť
zabezpečení dávkami výsluhového zabezpečenia
sumu výsluhového dôchodku alebo invalidného
z toho istého dôvodu
výsluhového dôchodku, na ktorú by mal zomretý
nárok v čase úmrtia

Jednorázové odškodnenie pozostalých
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

- rovnakým dielom
Manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský
- úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnuť
výsluhový dôchodok
10-násobok základu podľa § 60**

- rovnakým dielom
Pozostalým rodičom, ak niet pozostalého manžela
- úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnuť
ani dieťaťa, a to odôvodnených prípadoch
10-násobok základu podľa § 60**

Zvýšené jednorázové odškodnenie pozostalých
(ak úmrtie nastalo v dôsledku služobného úrazu za
podmienok podľa § 24)
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

- každému vo výške 50-násobku základu podľa
Manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský § 60**
výsluhový dôchodok
- úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnuť
60-násobok základu podľa § 60**

- rovnakým dielom
Pozostalým rodičom, ak niet pozostalého manžela
- úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnuť
ani dieťaťa, a to odôvodnených prípadoch
25-násobok základu podľa § 60**

V Ý S L U H OV É Z A B E Z P E Č E N I E
Úmrtné
I.
Ak by profesionálny vojak splnil ku dňu úmrtia podmienku trvania služobného pomeru pre
vznik nároku na odchodné

Úmrtné
Spôsob resp. výška úhrady

Oprávnené osoby

Vo výške odchodného, na ktoré
profesionálny vojak v čase úmrtia nárok

Pozostalému manželovi

by

mal

Každému pozostalému dieťaťu s nárokom na
sirotský výsluhový dôchodok alebo výsluhový Vo výške 1-násobku základu podľa § 60**
dôchodok
II.
Ak by profesionálny vojak nesplnil ku dňu úmrtia podmienku trvania služobného pomeru pre
vznik nároku na odchodné

Úmrtné
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

Pozostalému manželovi

Vo výške 1-násobku základu podľa § 60**

Každému pozostalému dieťaťu s nárokom na
sirotský výsluhový dôchodok alebo výsluhový Vo výške 1-násobku základu podľa § 60**
dôchodok
III.
Ak pozostalému manželovi nevznikne nárok na úmrtné podľa časti I.

Úmrtné
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

Každému pozostalému dieťaťu s nárokom na Vo výške 1-násobku základu podľa § 60** +
sirotský výsluhový dôchodok alebo výsluhový pomerný diel úmrtného, na ktoré by mal inak nárok
dôchodok
pozostalý manžel.

IV.
Ak pozostalému manželovi ani pozostalým deťom nevznikne nárok na úmrtné podľa častí I.-III.

Úmrtné
Spôsob resp. výška úhrady

Oprávnené osoby

Pomerný diel úmrtného, na ktoré by mal inak nárok
pozostalý manžel

Rodičom a deťom profesionálneho vojaka

IV.
Ak niet pozostalých podľa častí I.-IV.

Úmrtné
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

Iná osoba/osoby (v odôvodnených prípadoch), - vo výške úmrtného, ktoré by inak patrilo pozostaktorá
zomretého
profesionálneho
vojaka lému manželovi
vychovávala na základe rozhodnutia príslušného - ak je takýchto osôb viac, má nárok na úmrtné
orgánu
každá táto osoba rovnakým dielom.

Vdovský výsluhový dôchodok
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

Vdova po profesionálneho vojakovi, ktorého
- vo výške 60 % výsluhového dôchodku na ktorý by
služobný pomer trval ku dňu úmrtia najmenej 15
bol mal profesionálny vojak nárok ku dňu úmrtia
rokov
Nárok trvá počas jedného roka od úmrtia manžela. Po uplynutí tejto doby má nárok len ak sa
stará o nezaopatrené dieťa alebo manželstvo so zomretým vojakom počas služobného pomeru
trvalo najmenej 15 rokov.

Vdovecký výsluhový dôchodok
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

Vdovcovi po profesionálnej vojačke, ktorej - vo výške 60 % výsluhového dôchodku na ktorý by
služobný pomer trval ku dňu úmrtia najmenej 15 bola mala profesionálna vojačka nárok ku dňu
rokov
úmrtia
Nárok trvá počas jedného roka od úmrtia manžela. Po uplynutí tejto doby má nárok len ak sa
stará o nezaopatrené dieťa alebo manželstvo so zomretou vojačkou počas služobného pomeru
trvalo najmenej 15 rokov.

Sirotský výsluhový dôchodok
Oprávnené osoby

Spôsob resp. výška úhrady

Nezaopatrené dieťa po profesionálnom vojakovi,
ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom a - vo výške 30 % výsluhového dôchodku, na ktorý by
ktorého služobný pomer trval ku dňu úmrtia bol mal nárok profesionálny vojak ku dňu úmrtia
najmenej 15 rokov
Nárok zaniká osvojením maloletého dieťaťa alebo, ak dieťa prestane byť nezaopatrené.
** Základ podľa § 60, sa vypočítava z priemerného služobného príjmu v príjmovo najlepšom
ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych
rokov.
Úmrtné, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový
dôchodok sa poskytujú na žiadosť pozostalých.

