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V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá trvá na Slovensku už od 12. 

marca 2020 sa novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 4. apríla 2020 zaviedla na jednej strane možnosť pre 

zamestnávateľa nariadiť zamestnancom výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce 

umožňuje, a na strane druhej právo zamestnanca na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý 

druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon 

práce z domácnosti. Táto možnosť zamestnávateľa, resp. právo zamestnanca trvajú počas mimoriadnej situácie, 

núdzového alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. 

Opakovaným predĺžením núdzového stavu vláda SR tiež predĺžila zákaz vychádzania od 8. februára 2021 až 

do 19. marca 2021 (vrátane), z ktorého výnimku predstavuje cesta do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý 

nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti, avšak za podmienky 

preukázania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Na rozdiel od predchádzajúceho znenia 

platného do 8. februára 2021 vypadlo z uznesenia vlády posúdenie možnosti vykonávania práce z domácnosti 

vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa. To znamená, že možnosť, resp. nemožnosť 

vykonávať prácu zamestnanca z domácnosti je posudzovaná vzhľadom na povahu práce výlučne na základe 

objektívnych kritérií a nie na základe subjektívneho rozhodnutia zamestnávateľa. 

Od pondelka 8. februára 2021 ohlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektoráty práce kontroly 

povinností zamestnávateľov podľa zákona o BOZP, ktorých súčasťou bude aj preverenie nevyhnutnosti 

prítomnosti zamestnancov na pracovisku a možnosti využívania výkonu práce zamestnancov z domácnosti. 

Podľa vyjadrení ministra a informácií z Národného inšpektorátu práce sa inšpektori zamerajú najmä na podnety 

zo strany zamestnancov, ktorým nebola umožnená práca z domácnosti a na zamestnávateľov v rizikových 

oblastiach, kde je vyššia pravdepodobnosť závažných nedostatkov a nesystematického prístupu k BOZP. 

Za zistené porušenie povinností zamestnávateľom hrozia pokuty až do výšky 100.000 EUR, resp. v prípadoch 

opakovaného alebo závažného porušenia povinností až do výšky 200.000 EUR. Pri určovaní výšky pokuty 

inšpektoráty práce prihliadajú na mieru závažnosti porušenia a jeho prípadné následky. 
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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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