
 
 

 

COVID-19 
Prehľad pre zamestnávateľov 

Zmeny v sociálnej oblasti 

 

  



 

Aktuálny stav k 27. 4. 2020 

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19 sú 

prijímané alebo už boli prijaté viaceré opatrenia na riešenie nových 

neočakávaných otázok a situácií v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré táto 

pandémia priniesla zamestnávateľom i zamestnancom. Pripravili sme preto 

nasledujúci aktualizovaný prehľad niektorých opatrení v sociálnej oblasti. 

Zmeny a opatrenia v sociálnej oblasti počas mimoriadnej situácie 
 

• Oslobodenie od platenia poistného na sociálne poistenie za apríl 2020, ak zamestnávateľ alebo SZČO mali 
v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia UVZ najmenej na 15 dní. Uzatvorenie prevádzky 
je potrebné preukázať čestným vyhlásením, ktoré treba predložiť sociálnej poisťovni najneskôr do 8. mája 
2020,  

• Oslobodenie podľa predchádzajúceho bodu sa primerane vzťahuje aj na starobné dôchodkové sporenie 
a na doplnkové dôchodkové sporenie (napr. za rizikové práce a pod.), 

• Vláda SR môže v súvislosti s krízovou situáciou nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré 
zamestnávateľ alebo SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné na sociálne poistenie, podmienky, za ktorých nie 
sú povinní zaplatiť poistné a spôsob preukázania ich splnenia,   

• Nárok na nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacie základu, dočasná pracovná neschopnosť aj 
pre karanténne opatrenie alebo izoláciu, platí Sociálna poisťovňa od 1. dňa (pôvodne náhradu príjmu počas 
PN prvých 10 dní platil zamestnávateľ), 

• Nárok na ošetrovné vo výške 55% denného vymeriavacie základu, predĺženie doby poskytovania 
ošetrovného (pôvodne len 10 dní, aktuálne bude poskytovaná dávka počas celej doby mimoriadnej situácie), 
rozšírenie okruhu oprávnených osôb (ošetrovanie alebo starostlivosť o inú fyzickú osobu, napr. dieťa do 11. 
roku veku, resp. 16. rokov veku s potvrdením pediatra, alebo 18. roku veku dieťaťa, ak ide o dieťa 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, príbuzného v priamom rade a pod.), možnosť poistencov 
striedať sa v ošetrovaní/starostlivosti, povinnosť zamestnanca zasielať do Sociálnej poisťovne čestné 
vyhlásenie vždy ku koncu mesiaca, 

• Oslobodenie od platenia poistného počas celej doby ošetrovania/starostlivosti o dieťa alebo o inú fyzickú 
osobu, poistenie sa neprerušuje počas celej doby ošetrovania/starostlivosti, 

• Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie sa predlžuje o 1 mesiac 
(nárok na dávku v nezamestnanosti), 

• Vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení 
ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty 
dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky 
v nezamestnanosti, 

• Nárok na ošetrovné majú aj nemocensky poistené osoby, ktorým skončí počas krízovej situácie nárok na 
rodičovský príspevok (t. j. po skončení rodičovskej dovolenky), a to počas osobnej a celodennej starostlivosti 
o dieťa, 

• Odklad platenia poistného do Sociálnej poisťovne pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo 
poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020 



 

(do 31.07.2020), prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky svojim 
nariadením. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej 
povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a povinne 
poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej 
samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. 
Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, 
sankcie (penále) im nebudú plynúť. 

• Predlžuje sa splatnosť preddavkov na poistné na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa a samostatne 
zárobkovo činnej osoby, v zmysle zákona o zdravotnom poistení, za mesiac marec 2020 (t. j. preddavky 
splatné v mesiaci apríl 2020 sa predlžuje ich splatnosť do 31.07.2020) pre dotknutých zamestnávateľov 
a samostatne zárobkovo činné osoby postihnuté krízovou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 pri 
poklese príjmov alebo medziročnom poklese čistého obratu o 40% a viac. Povinnosť vykázať výšku 
preddavku v pôvodnom termíne ostáva zachovaná. Prípadné predĺženie splatnosti preddavkov na ďalšie 
obdobie môže tiež ustanoviť vláda SR nariadením. 

• Odklad platenia poistného a predĺženie splatnosti preddavkov na poistné sa primerane vzťahuje aj na 
splatnosti povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a povinných príspevkov na doplnkové 
dôchodkové sporenie (napr. za rizikové práce a pod.). 

 
 
 

 

 

Ak potrebujete ďalšie vysvetlenia k uvedeným 

opatreniam, prípadne pomoc s ich realizáciou, tím 

advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS  

je Vám pripravený pomôcť. 

Neváhajte sa na nás obrátiť! 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

 

Sídlo:   

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44 

Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43 

Email: office-ba@r-p.sk 

IČ DPH: SK2022827620  

 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom 

Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. 

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými 

predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby 

je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business 

Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike 

prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná 

zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese: 

Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. 

Limit poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania. 

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s 

vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.  

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.  
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