
 
 

 

COVID-19  
Prehľad aktuálnych opatrení 

s dosahom na biznis  
 

 

  



 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou COVID-19 sme pre vás pripravili základný prehľad rôznych 
medializovaných opatrení. Naši právnici sledujú situáciu a vyhodnocujú dopady, ktoré jednotlivé prijaté alebo 
avizované opatrenia môžu mať.  

Ak by ste mali akékoľvek otázky, týkajúce sa konkrétne Vás, sme pripravení s celým tímom Vám poskytnúť 
potrebnú podporu a pomoc. 
 

Stav k 09.06.2020 o 22.30 hod. 
 
OPATRENIA PRE PODNIKATEĽOV A SZČO 

Dňa 09.06.2020 zverejnilo ÚVZ SR Opatrenie ÚVZ SR, sp. zn. OLP/4738/2020, zo dňa 09.06.2020, týkajúce 
sa ďalšieho uvoľnenia opatrení.  

Obchody a prevádzky služieb už nebudú povinné dodržiavať koncentráciu 1 osoba na 10 metrov štvorcových, 
resp. odstup ľudí alebo stolov 2 metre; ÚVZ SR to však naďalej odporúča. Hromadné podujatia sa môžu už 
vykonávať v počte do 500 osôb a nie 100 ako tomu bolo doteraz. 

Dňa 09.06.2020 pokračovala 8.schôdza NR SR,  na ktorej bolo schválené nasledovné: 

1. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona 
č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona 
č. 92/2020 Z. z. 

Návrhom zákona sa ustanovuje zákonný rámec pre poskytovanie podpory podnikateľom vykonávajúcim 
podnikateľskú činnosť alebo poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v 
dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja tovaru alebo poskytovania 
služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť nájomné. Návrhom zákona sa ustanovuje mechanizmus, 
ktorý má zabezpečiť poskytovanie dotácií transparentným a efektívnym spôsobom a to tak, aby sa dotácia 
dostala k adresátovi podpory v čo najkratšom čase. 

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť (i) 
fyzická osoba - nepodnikateľ, (ii) fyzická osoba - podnikateľ, (iii) právnická osoba - nepodnikateľ, (iv) právnická 
osoba - podnikateľ. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z 
nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za 
obdobie sťaženého užívania; to platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné právnické osoby zriadené zákonom. 
Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu. 

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného podľa odseku 6, nájomca môže 
uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých 
mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom 



 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca 
nedohodnú na inej lehote splatnosti. 

Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová 
zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s 
nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 
% z nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej 
hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty. 

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní ministerstvo 
na svojom webovom sídle. 

V článku II tohto návrhu zákona sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. Dopĺňa sa časť, ktorá stanovuje, že ak podľa vykonateľného súdneho 
rozhodnutia má iný voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, 
niečoho sa zdržať alebo niečo znášať, súd, ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni, na návrh podnikateľa pod 
dočasnou ochranou rozhodne o primeranom zadosťučinení v peniazoch, ak bez vážnych dôvodov takáto 
povinnosť nie je splnená a to až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou za 
predchádzajúce účtovné obdobie. Ak je povinným právnická osoba, možno 5 požadovať zaplatenie primeraného 
zadosťučinenia spoločne a nerozdielne od právnickej osoby a od členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. 
Právoplatné rozhodnutie súdu o primeranom zadosťučinení je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného 
zákonníka. 

2. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

V čl. I sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Reflektujúc 
obmedzené kapacitné možnosti predškolských zariadení a škôl a súčasne rešpektujúc princíp dobrovoľnosti, 
pokiaľ ide o zapojenie dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu, sa navrhuje právna úprava, ktorá by 
kontinuálne zabezpečila nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení škôl, 
budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do školy z 
objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti) alebo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie). Vzhľadom na 
postupné otvorenie zariadení sociálnych služieb (jasle od 1. júna 2020) sa obdobná právna úprava navrhuje aj 
vo vzťahu k týmto zariadeniam. 

S cieľom udržania zamestnanosti sa v čl. II navrhuje na prechodnú dobu umožniť predĺženie alebo opätovné 
dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy. 

 

 



 

OSTATNÉ VYBRANÉ SÚVISIACE INFORMÁCIE 
 

Dňa 09.06.2020 vydalo ÚVZ SR nasledovné opatrenia: 

1. Opatrenie ÚVZ SR, sp.zn. OLP/4739/2020, zo dňa 09.06.2020,  

na základe ktorého sa hranice Slovenskej republiky od stredy 10. júna naplno otvoria prichádzajúcim z 19 
krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. Okrem 
doterajšieho voľného režimu s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom sa domáca izolácia či povinnosť 
predložiť negatívny test na COVID-19 nebudú vzťahovať ani na osoby prichádzajúce z krajín ako 
Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Nórsko, 
Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Malta, Cyprus a Island. Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia 
pravidelne posudzovať a prípadne aktualizovať. 

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa obyvatelia preukázali negatívnym výsledkom RT-PCR testu 
na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR, ktorému je potrebné 
prihlásiť sa hneď po príchode domov. Následne osoby zotrvajú v domácej izolácii. Príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v SR zmanažuje, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na 
ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia sa skončí.  

Končí sa tak povinnosť štátnej karantény a využívanie aplikácie eKaranténa. 

2. Opatrenie ÚVZ SR, sp. zn. OLP/4825/2020, zo dňa 09.06.2020, 

v ktorom sa stanovuje, že nosenie rúšok v exteriéri už nebude povinné, naďalej však ostáva odporúčané v 
prípade vzdialenosti bližšej ako 2 metre od iných osôb. Naďalej však zostáva táto povinnosť na verejnosti v 
priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy. 
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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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