
 

„Spoločný informačný systém o sociálnom zabezpečení“ (MISSOC) sa od svojho vytvorenia v roku 1990 stal centrálnou 
databázou aktuálnych a komplexných informácií o systémoch sociálneho zabezpečenia vo všetkých členských štátoch EÚ, 
troch štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Databáza informácií systému MISSOC je plne elektronická a 
umožňuje používateľom nielen vyhľadávať popisné alebo podrobné informácie o sociálnom zabezpečení v konkrétnej krajine, 
ale tiež porovnávať systémy rozličných krajín, najmä prostredníctvom štruktúrovaných tabuliek. Databáza informácií systému 
MISSOC je prístupná bezplatne a pre každého.  

MISSOC - Spoločný informačný systém o sociálnom zabezpečení v Európe

Jednotlivci alebo organizácie hľadajúce 
informácie o sociálnom zabezpečení v 
ostatných krajinách alebo tí, ktorí chcú 
porovnávať, študovať a analyzovať viaceré 
systémy sociálneho zabezpečenia. Systém 
MISSOC je osobitne zaujímavý pre:

•	 občanov a spoločnosti pôsobiace v 
zahraničí

•	 výskumných pracovníkov a študentov
•	 štátne inštitúcie a správy sociálneho 

zabezpečenia
•	 tvorcov politík

Sieť MISSOC je založená na úzkej spolupráci 
medzi: 

•	 Európskou komisiou: Generálne 
riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie, odbor D/3 pre 
aktívne starnutie, dôchodky, zdravotnú 
starostlivosť, sociálne služby

•	 Národnými korešpondentmi: sieť 
oficiálnych zástupcov ministerstiev 
alebo inštitúcií jednotlivých štátov, 
zodpovedných za oblasť sociálneho 
zabezpečenia

•	 Sekretariátom MISSOC: tím expertov 
vybraných Európskou komisiou

Vďaka informáciám získaným a aktualizovaným národnými korešpondentmi ponúka sieť MISSOC popisné, tematické, ako aj analytické 
informácie o sociálnom zabezpečení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku (a v ďalších 21 jazykoch EÚ/EHS v podobe príručiek 
sociálneho zabezpečenia).
Do databázy informácií máte prístup cez internetové stránky www.missoc.org alebo http://ec.europa.eu/missoc. Obsahuje:

I. Financovanie
II. Zdravotná starostlivosť
III. Choroba – peňažné dávky
IV. Materstvo/otcovstvo

V. Invalidita
VI. Staroba
VII. Pozostalí
VIII. Pracovné úrazy a choroby z povolania

IX. Rodinné dávky
X. Nezamestnanosť
XI. Zaručené minimálne zdroje
XII. Dlhodobá starostlivosť

Porovnávacie tabuľky: Dvakrát ročne (v januári a v júli) aktualizované podrobné porovnávacie informácie o systémoch sociálneho 
zabezpečenia vo všetkých zúčastnených krajinách, prezentované v podobe dvanástich tabuliek rozdelených na množstvo kategórií. Informácie 
v tabuľkách na národnej úrovni sú doplnené úvodnými prierezmi, ktoré predstavujú horizontálnu perspektívu pre hlavné koncepcie a princípy 
jednotlivých odborov sociálneho zabezpečenia. Systém obsahuje nasledujúcich 12 tabuliek:

Schémy a popisy 
organizácie 
sociálneho 
zabezpečenia 
v každej krajine, 
aktualizované dvakrát 
ročne (v januári a v 
júli).

Popis sociálneho 
zabezpečenia 
samostatne 
zárobkovo činných 
osôb v každej krajine, 
aktualizovaný dvakrát 
ročne (v januári a v júli).

Príručky sociálneho zabezpečenia 
MISSOC: prehľad hlavných prvkov 
odborov sociálneho zabezpečenia v 
každej krajine zameraný na vysvetlenie 
systémov zrozumiteľným jazykom pre 
širokú verejnosť, najmä pre občanov 
pohybujúcich sa v rámci Európy. Príručky 
sa aktualizujú raz do roka (v júli) a sú k 
dispozícii v 24 jazykoch EÚ/EHS. 

Informácie MISSOC: 
výročný prehľad 
hlavných trendov v 
systémoch sociálneho 
zabezpečenia.

Analýzy MISSOC: 
analytický prehľad 
významného vývoja 
vo vybraných 
oblastiach 
sociálneho 
zabezpečenia. 
Vytvára sa dvakrát 
ročne.

Kontakt: MISSOC Secretariat 62, Avenue Paul Deschanel – B-1030 Brussels - BELGIUM
T: + 32 2 245 46 64 – F: + 32 2 219 59 73 – E-mail: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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