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1. MZDOVÁ UČTÁREŇ V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

1.1 Nárok na ošetrovné po 23.9.2020 

Nárok na ošetrovné v bežných prípadoch (nielen v čase mimoriadnej situácie) od 27.3.2020 
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne :  
a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča 
manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje 
ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo 
b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, 
ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak 

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, 
- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu 

starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov 
uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo 

- fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie 
alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti 
zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať. 

Izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely 
zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia. 

Nárok na ošetrovné je najviac do 10. dňa od vzniku potreby ošetrovania alebo starostlivosti, výnimky 
platia len v čase mimoriadnej situácie. 

Ošetrovné len v čase krízovej situácie v súvislosti s COVID19 
V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného 
ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a 
celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti v prípadoch, kedy  poistenec : 

1. osobne a celodenne ošetruje (choré) dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého 
zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou 
fyzickou osobou alebo  

2. sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak 
- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, 
- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu sta-

rostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté 
alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo 

- fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie 
alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti  

- zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať. 

3. sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo 
manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba 
ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných organov uzavreté 
alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie. 

Nárok na ošetrovné len do 22.9.2020 bol aj v prípade, že škola alebo predškolské zariadenie neboli 
uzatvorené, ale zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom 
výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie, 
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alebo dieťa sa nemohlo zúčastňovať prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu v predškolskom 
zariadení alebo v škole z kapacitných dôvodov. 

Nárok na dlhodobé ošetrovné v čase trvania krízovej situácie majú aj fyzické osoby, ktoré sú 
nemocensky poistené, ktoré sa osobne a celodenne starajú o dieťa, ak počas krízovej situácie uplynul 
mesiac  

- v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,  
- v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý 

zdravotný stav podľa osobitného predpisu, 
- od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom podľa osobitného predpisu, 

ak je mladšie ako šesť rokov, 
- v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli 
tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého bolo 
poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, 

- v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na zá-
klade ktorého bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.  

V ostatných prípadoch OČR aj počas krízovej situácie je nárok na ošetrovné do 10. dňa trvania potreby 
ošetrovania. Ide o prípady kedy poistenec ošetruje choré dieťa od 16 rokov veku, chorého manžela, 
chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav 
podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou. 

Za dieťa na účely poskytovania ošetrovného považuje vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca 
alebo jeho manžela (manželky) a dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. 

Vystriedanie sa pri starostlivosti v čase krízovej situácie. 

V prechodnom období krízovej situácie v prípadoch ošetrovania, kedy je nárok na ošetrovné po celú 
dobu potreby OČR, SP ošetrovné vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo 
osobnej a celodennej starostlivosti o jednu alebo o viac osôb len raz a len jednému poistencovi. To 
znamená, že  

- rodičia sa môžu od účinnosti zákona pri starostlivosti o dieťa ľubovoľne vystriedať, podľa ich 
dohody, napr. matka 4 dni, otec ďalšie 3 dni, potom zase matka 10 dní, atď.. To isté platí aj pri 
starostlivosti o inú osobu (príbuzný, ktorého sociálne zariadenie je uzatvorené). V takýchto 
prípadoch sa podmienky nároku na ošetrovné poistenca a jeho výška posudzuje k prvému dňu 
jeho osobnej a celodennej starostlivosti, resp. osobného celodenného ošetrovania, 

- pri starostlivosti o viac detí, aj keď v jednej domácnosti, o ošetrovné môžu žiadať obaja rodičia. 

Vylúčenie povinnosti platiť poistné a prerušenie poistného 

Zamestnanec, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená szčo, dobrovoľne nemocensky / 
dôchodkovo / v nezamestnanosti poistená osoba, nie sú povinní platiť poistné na nemocenské 
poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa 
osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto 
ošetrovania alebo tejto starostlivosti v prípadoch, kedy ošetrovné je poskytované po celú dobu OČR, 
resp. aj po 10. dni OČR.  V týchto prípadoch sa poistencom  neprerušuje povinné poistenie počas OČR. 
Pri OČR, ktoré sú platené 10 dní, sa od 11. dňa OČR prerušuje poistenie v SP. 

Ak si zamestnanec uplatní nárok na ošetrovné, zamestnávateľ obdobia poberania ošetrovného  
oznamuje do zdravotnej poisťovne kódom 1O. Pri OČR, ktoré sú platené 10 dní, sa kódom 1O oznamuje 
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celá doba potreby OČR, aj tá ktorá nie je platená ošetrovným, ak poistenec naďalej ošetruje člena 
rodiny. Termín na splnenie tejto povinnosti je do konca nasledujúceho mesiaca (pred podaním výkazu 
preddavkov). 

1.2 Úrazový príplatok COVID 

Novela zákona o sociálnom poistení číslo 330/2020 Z.z. účinná od 21.11.2020 zavádza úrazový 
príplatok súvisiaci s ochorením COVID-19.  

Nemocensky poistení zamestnanci 

Nárok na úrazový príplatok má bežne (aj pred novelou) zamestnanec ktorý v dôsledku pracovného 
úrazu alebo choroby z povolania bol uznaný za dočasne práceneschopného, ak má nárok na náhradu 
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského 
poistenia. Po novele od  21.11.2020 sa na účely nároku na úrazový príplatok podmienka uznania 
choroby z povolania považuje za splnenú, ak zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas 
krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že 
ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto 
ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných 
činností. 

Nárok na úrazový príplatok je viazaný na náhradu príjmu a nemocenské dávky, nárok teda vznikne 
nielen zamestnancom v pracovnom pomere ale aj nemocensky poisteným dohodárom, prípadne 
osobám, ktoré sú nemocensky poistené ako zamestnanci z iného právneho vzťahu, samozrejme pri 
splnení podmienky preukázateľného kontaktu s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako 
súčasť plnenia pracovných úloh a pracovných činností. 

Suma úrazového príplatku je 25 % denného vymeriavacieho základu pre úrazové dávky. Dávka sa 
zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor. 

Iné osoby 

Nárok na úrazový príplatok majú aj nasledovné skupiny osôb :  
- žiak strednej školy a študent vysokej školy v rámci praktickej výučby alebo odbornej praxe 
- vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy 
- vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh 
- fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných 

občianskych združeniach a člen banského záchranného zboru 
- fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, 

prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej 
udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov  

- dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby 
- dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa 

jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne  
ak sú počas krízovej situácie uznaní za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19, 
ktoré vzniklo pri výkone uvedenej činnosti, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s 
infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti. Právnická osoba, pre ktorú táto fyzická osoba 
vykonávala činnosť, túto skutočnosť potvrdí. Potvrdenie je povinná vydať na žiadosť tejto fyzickej 
osoby. 
Suma úrazového príplatku pre iné osoby je 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za 
kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový 
príplatok, a čísla 365. Dávka sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor. 
Suma úrazového príplatku COVID pre tieto osoby bude : 
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Ak PN vznikne v r. 2020,  (VVZ= 12156 =1013x12) 25 % z 12156/365 = 8,3261 € na deň 
Ak PN vznikne v r. 2021,  (VVZ= 13104 =1092x12) 25 % z 12156/365 = 8,9754 € na deň 

Úrazový príplatok COVID sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú diagnostikované len podozrenie 
na ochorenie COVID-19 (diagnóza U07.2). 

Nárok na úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu na karanténnu dočasnú 
pracovnú neschopnosť, ak sa v nasledovných dňoch potvrdí testom prítomnosť ochorenia COVID-
19, najskôr však od 21.11.2020. Tento nárok bude trvať až do skončenia dočasnej pracovnej 
neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19. 

Nárok na úrazový príplatok COVID je aj ak pri karanténnej PN bolo dodatočne testom preukázané, že 
má poistenec COVID-19, za predpokladu, že zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo v súvislosti s 
prácou, kde bol preukázateľný kontakt s chorobou. 

Žiadosť o úrazový príplatok COVID a tlačivo potvrdenia zamestnávateľa je na stránke socpoist.sk 

1.3 Rodičovský príspevok COVID od 1.11.2020 

Nariadenie vlády 102/2020 Z.z. v znení účinnom od 1.11.2020. 

Ak v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu dovŕšenia limitného veku 
dieťaťa (3 roky, 6 rokov), rodičovský príspevok (RP COVID) patrí oprávnenej osobe od kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, a to 
v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku (RP COVID). Toto platí pre prípady, kedy nárok na RP 
zanikol najskôr v marci 2020. Ak nárok na RP zanikol vo februári, rodič nemá nárok na RP COVID. 

Nárok na RP COVID trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia. 
Výška RP COVID v r. 2021, pre osoby, ktorým sa vypláca už v r. 2020, resp. ak nárok vznikne prvýkrát 
v januári 2021 ostáva rovnaká ako bola v r. 2020 (nevalorizuje sa).   

RP COVID nepatrí oprávnenej osobe, ktorá má  
- príjem zo závislej činnosti alebo  
- náhradu mzdy alebo  
- príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo  
- je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, 

dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia alebo  
- je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa alebo 
- má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku  

Na rozdiel od bežného RP, aj keď oprávnená osoba má nárok na niektorý z vyššie uvedených príjmov 
len za časť kalendárneho mesiaca, nevzniká jej za tento mesiac nárok na RP COVID. 

Oprávnená osoba má nárok na RP COVID, ak sa jej vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné 
voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, 
ako je suma RP COVID, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel 
medzi sumou RP COVID a sumou ošetrovného alebo služobného platu. 

Nárok má aj oprávnená osoba, ktorá má uzatvorený pracovnoprávny vzťah a z dôvodu krízovej situácie 
nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, túto činnosť vykonávala pred 
dňom vyhlásenia krízovej situácie, nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a 
nevznikol jej nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a 
celodennej starostlivosti o dieťa. 

Zamestnanec po dovŕšení 3 rokov (6 rokov) veku dieťaťa má nárok na rodičovský príspevok COVID, len 
v prípade, že nenastúpi do zamestnania po rodičovskej dovolenke, ale rodičovská dovolenka sa týmto 



© RNDr. Jana Motyčková 5 
 

nepredlžuje. Ak pracovný pomer trvá naďalej, v takomto prípade sa zamestnanec musí dohodnúť so 
zamestnávateľom na pracovnom voľne bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ nie je povinný na takúto 
dohodu pristúpiť. Nárok na RP COVID nemá ani zamestnankyňa, ktorá po RD bude čerpať dovolenku. 
Zamestnankyňa môže ale čerpať dovolenku v mesiaci, kedy jej končí rodičovská dovolenka. 
 
Príklad 1 
Dieťa dovŕši 3 roky veku 5.11.2020, matka je na rodičovskej dovolenke do 5.11.2020. Matka má nárok 
na RP (bežný) naposledy za mesiac 11/2020.  

a) Matka nastúpi do práce 6.11.2020. RD končí 5.11. (oznamovacie povinnosti), matka nemá 
nárok na RP COVID.  

b) Matka sa dohodla so zamestnávateľom, že jej od 6.11.2020 poskytne pracovné voľno bez 
náhrady mzdy do skončenia krízovej situácie. Matka má nárok na RP COVID od 12/2020. 

c) Pracovný pomer skončí 5.11.2020. Matka sa zaeviduje na ÚP a požiada o dávku 
v nezamestnanosti, matka nemá nárok na RP COVID, lebo má nárok na dávku 
v nezamestnanosti. 

d) Pracovný pomer skončí 5.11.2020. Zamestnávateľ jej pri skončení PP (za 11/2020) preplatí 
nevyčerpanú dovolenku a vyplatí odstupné. Matka sa nezaeviduje na ÚP (resp. nepožiada 
o dávku v nezamestnanosti). Matka má nárok na RP COVID, v ZP je poistencom štátu z dôvodu 
poberania RP. 

e) Pracovný pomer skončí 5.11.2020. Zamestnávateľ jej po skončení PP v mzde za 12/2020 doplatí 
nejakú sumu. Matka sa nezaeviduje na ÚP. Matka nemá nárok na RP COVID za 12/2020. 

 
Príklad 2 
Dieťa dovŕši 3 roky veku 5.11.2020, matka je na rodičovskej dovolenke do 5.11.2020. Matka má nárok 
na RP (bežný) naposledy za mesiac 11/2020.  

a) RD končí 5.11., matka bude čerpať dovolenku do 30.11.2020. Od 1.12.2020 sa dohodla so 
zamestnávateľom, že jej poskytne pracovné voľno bez náhrady do skončenia krízovej situácie. 
Matka má nárok na RP COVID od 12/2020. Zamestnávateľ oznámi tzv. neplatené voľno do SP 
a ZP a v ZP neukončí poberanie RP (SP ukončenie RD k 5.11, prerušenie od 1.12., ZP 2 Z 6.11., 
2N Z 1.12.) 

b) matka bude čerpať dovolenku do 30.11.2020. Matka skončí pracovný pomer 30.11.2020.  
Matka sa od 1.12.2020 zaeviduje na ÚP, bude poberať  dávku v nezamestnanosti Matka nemá 
nárok na RP COVID (má nárok na dávku sociálneho poistenia).  

c) RD končí 5.11., matka bude čerpať dovolenku do 30.11.2020. Matka skončí pracovný pomer 
30.11.2020.  Matka sa nezaeviduje na ÚP. Matka má nárok na RP COVID od 12/2020 a je 
poistencom štátu na zdravotné poistenie. Na ÚP sa môže zaevidovať neskôr, nárok na  dávku 
v nezamestnanosti bude mať, kým bude platiť, že má v posledných 4 rokoch pred zaradením na 
ÚP 2 roky poistenia vrátane doby rodičovskej dovolenky v zamestnaní (do 5.11.). 

Ak zamestnancovi bude trvať pracovný pomer, bude mať neplatené voľno a bude poberať RP COVID, 
táto doba sa neposudzuje ako doba rodičovskej dovolenky, čiže napr. nezapočítava sa do doby 
poistenia na účely nemocenských dávok alebo dávky v nezamestnanosti. V prípade, že v nasledujúcom 
roku osoba bude žiadať o materské, prípadne nemocenské alebo ošetrovné, na účely zistenia 
pravdepodobného zárobku toto neplatené voľno bude mať za následok, že pravdepodobný zárobok sa 
zistí najviac z minimálneho základu.  
 
Príklad 3 – výpočet materského 
Dieťa dovŕši 3 roky veku 5.11.2020, matka je na rodičovskej dovolenke do 5.11.2020. Zamestnanie 
začalo pred 1.1.2020. Matka nastupuje na materskú dovolenku (žiada o materské) od 8.3.2021. 

a) matka nastúpi do práce 6.11.2020.  Materské k 8.3.2021 sa zistí z rozhodujúceho obdobia  
6.11.2020-31.12.2020 
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b) Od 6.11. do 28.2.2021 sa matka dohodla so zamestnávateľom na poskytnutí pracovného voľna 
bez náhrady mzdy, od 1.3. do 7.3. čerpá dovolenku. Nárok na RP COVID matka má za mesiace 
12/2020 až 2/2021. Materské sa určí z pravdepodobného zárobku za 3/2021, najviac však 
z minimálneho základu (DVZ je najviac 546/30 = 18,2000). 

c) Od 6.11. do 30.11. bude čerpať dovolenku. Od 1.12.2020 sa dohodla so zamestnávateľom, že 
jej poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy do 7.3.2021. Nárok na RP COVID má matka za 
mesiace 12/2020 až 2/2021. Materské sa určí z rozhodujúceho obdobia r. 2020 (6.11.2020-
30.11.2020)  

d) Od 6.11. do 30.11. bude čerpať dovolenku. Matka skončí pracovný pomer 30.11.2020.  Od 
8.3.2021 má nárok na materské v ochrannej lehote, materské sa určí, akoby sa určovalo 
k 30.11.2020, rozhodujúce obdobie je rok 2019, ak bola v r. 2019 celý rok na RD, určí sa 
z pravdepodobného zárobku za mesiac 11/2020 (nie však z minima, ak napr. jej pravdepodobný 
VZ je 1500, pravdepodobný DVZ = 1500/30) 

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na RP COVID, nevypláca ošetrovné alebo slu-
žobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je alebo bola v právnom vzťahu, 
z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa 
môže vzniknúť, ÚPSVaR prizná preddavok na RP COVID, len ak si oprávnená osoba uplatní nárok na 
ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat. Po ukončení konania o nároku na ošet-
rovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna ÚPSVaR rozhodne o RP COVID  a o povinnosti 
vrátiť preddavok na RP COVID alebo jeho časť. 

1.4 Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú od 17.6.2020 

Od 17.6.2020  bol do Zákonníka práce doplnený § 252o, podľa ktorého pracovný pomer na dobu určitú, 
ktorý  

- sa má skončiť uplynutím doby v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 
alebo do dvoch mesiacov po jej odvolaní,  

- ak ho nie je už možné predĺžiť podľa štandardných podmienok (do 2 rokov a najviac 2 krát) 
je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.  

Obdobne platí, že ak v danom období pracovný pomer skončil / skončí a nie je možné ho opätovne 
uzatvoriť podľa štandardných ustanovení Zákonníka práce, je možné ho v čase mimoriadnej situácie, a 
do dvoch mesiacov po jej odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok. Uvedené 
platí aj pre pracovné pomery, ktoré skončili najskôr 12.3.2020. 

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ je povinný takéto predĺženie 
alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami 
zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za 
uzatvorený na neurčitý čas. 

Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ o tomto predĺžení 
a o opätovnom uzatvorení PP nerokuje s nikým.  
 
Príklad 4 
Pracovný pomer bol uzatvorený od 1.7.2018 do 31.12.2018, predĺžený prvýkrát do 31.12.2019, a  
druhýkrát do 30.6.2020. PP je možné opäť predĺžiť najviac do 30.6.2021 
Ak PP skončil 30.6.2020, je možné ho opätovne uzatvoriť a to v čase mimoriadnej situácie, v období do 
6 mesiacov od skončenia PP najviac na 1 rok, napr. od 1.11.2020 do max 31.10.2021. 
Ak PP skončil 30.6.2020, od 1.1.2021 je možné so zamestnanom uzatvoriť PP na dobu určitú až na 2 
roky. 
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1.5 Prekážky na strane zamestnávateľa 

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojo-
vom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými 
podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu 
náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu 
zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. 

Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ 
mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové 
dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na 
strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou 
najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť 
rozhodnutím zamestnávateľa (§142 ods.4). 

Od 4.4.2020 ak zamestnanec nemôže v čase krízovej situácie a v období 2 mesiacov po jej skončení 
vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na 
základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti 
zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia krízovej situácie, ide o prekážku v práci na strane 
zamestnávateľa, pri ktorej patrí od 4.4.2020 zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho 
priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je 
dotknuté, t.j. ak u zamestnávateľa je v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov dohodnutá pre 
tieto prípady alebo iné prípady nižšia náhrada mzdy, najmenej však 60 % priemerného zárobku, táto 
dohoda platí aj po novele zákona. 

1.6 Dovolenka v r. 2020. 

Základná výmera dovolenky je najmenej 8 týždňov, ak ide o 
- pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu, 
- vysokoškolského učiteľa, 
- výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vy-

sokej školy, 
- zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva vý-

skumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť 
na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej in-
štitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie usku-
točňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy. 

Základná výmera dovolenky je  
- Najmenej 4 týždne; 
- Najmenej 5 týždňov u zamestnanca , ktorý 

- do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku alebo 
- sa trvale stará o dieťa; 

Trvalá starostlivosť o dieťa – tento pojem upravuje až pripravovaná novela, s účinnosťou od 1.1.2022 
a to takto „Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa 
osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a 
zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej 
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starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď 
zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa podľa prvej vety, a zaniká dňom, keď sa 
zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa prvej vety. Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je 
zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.“. 

Trvale sa starať o dieťa môžu súčasne obaja rodičia, toto nie je zákonom vylúčené. T.j. v prípade súbehu 
trvalej starosti matky a otca o to isté dieťa, obaja majú nárok na základnú výmeru dovolenky 5 týždňov. 

Neprítomnosť v práci v čase mimoriadnej situácie a nárok na dovolenku 

Doba, kedy zamestnanec nepracoval z dôvodu ošetrovania člena rodiny, resp. starostlivosti o blízku 
osobu (od 27.3. spravidla dni za ktoré mal nárok na ošetrovné) sa na účely dovolenky nepovažuje za 
výkon práce, tieto dni sa počítajú do neodpracovaných dní.   

Práceneschopnosť zamestnanca či už z dôvodu karantény, choroby alebo izolácie nie je výkonom práce 
na účely dovolenky. Za výkon práce sa PN považuje, ak PN vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania, za ktorú zamestnávateľ zodpovedá. Ak má zamestnanec nárok na úrazový 
príplatok COVID k PN, nejde o chorobu z povolania, za ktorú zamestnávateľ zodpovedá, táto doba sa 
rovnako nepovažuje za výkon práce na účely dovolenky. 

Prekážka na strane zamestnávateľa je považovaná za výkon práce na účely dovolenky (za tieto dni sa 
dovolenka nekráti). 

Rodičovská dovolenka matky a otca podľa § 166 ods.2 Zákonníka práce nie je výkonom práce. Ak 
zamestnanec má pracovné voľno bez náhrady mzdy, počas ktorého poberá tzv. pandemický rodičovský 
príspevok (viď RP COVID), táto doba nie je výkonom práce na účely dovolenky. 

Ak zamestnanec neprišiel do práce z dôvodu, že sa nezúčastnil testov a nepredloží potvrdenie o trvaní 
prekážky v práci, táto doba je považovaná buď za pracovné voľno bez náhrady mzdy, ktoré nie je 
výkonom práce na účely dovolenky, prípadne neospravedlnenú neprítomnosť (po prerokovaní so 
zástupcami zamestnancov), za ktorú sa dovolenka kráti. 
 
Príklad 5 
Pani Lenka je zamestnaná od r. 2018 robí rovnomerne od pondelka do piatku. Základná výmera 
dovolenky je 5 týždňov = 25 dní.  

- OČR mala od 13.3.2020 do 22.9.2020,  
- Od 23.9.2020 do 30.9.2020 čerpala starú dovolenku, čim si ju vyčerpala. 
- Od 2.11. do 16.11. pracovala tak, že robila 2 hod denne a zvyšok mala prekážku na strane 

zamestnávateľa.  
Do konca roku jej zamestnávateľ chce určiť čerpanie dovolenky, zvyšok odpracuje alebo bude na 
prekážkach na strane zamestnávateľa. 

Odpracované / neodpracované dni na účely dovolenky : 
- od 1.1.2020 do 12.3.2020 = 52 odpracovaných dní 
- od 13.3.2020 do 22.9.2020 = 138 neodpracovaných dní 
- od 23.9. do 30.9.  = 6 odpracovaných dní 
- od 1.10. – prekážka na strane zamestnávateľa je výkonom práce na účely dovolenky, rov-

nako čerpanie dovolenky a sviatky, predpoklad je, že do konca roku bude mať výkon práce 
ďalších 66 dní 

Odpracovaných dní na účely dovolenky je 52+6+66, čo je viac ako 60, zisťuje sa teda dovolenka za 
kalendárny rok, ktorá sa kráti za prvých 100 nedopracovaných dní o 1/12 a za každých ďalších 21 dní 
o 1/12. 
Nárok sa bude krátiť o 2/12, nárok je 10/12 z 25 dní = 21 dní dovolenky. 
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V čase mimoriadnej situácie a v období do 2 mesiacov po jej skončení je čerpanie dovolenky zamest-
návateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovo-
lenku z minulého roku, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom za-
mestnanca. 

 „Stará“ dovolenka 

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej 
čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť 
zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. 
Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho 
kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, 
čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný 
oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom 
zamestnávateľa skrátená. 

Rozvrhnutie pracovného času v čase mimoriadnej situácie 

V čase krízovej situácie od 4.4.2020 do 2 mesiacov po jej skončení je zamestnávateľ povinný oznámiť 
zamestnancovi rozvrh zmien 2 dni vopred s platnosťou na týždeň a zamestnávateľ sa so zamestnancom 
môže dohodnúť aj na kratšej lehote. 

1.7 Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc plus 

Zamestnávateľ môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania 
žiadosti v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe. 

Podmienkou pre poskytnutie príspevkov na zamestnancov za mesiace od 10/2020 je záväzok 
zamestnávateľa, že neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by rozviazal 
pracovný pomer so zamestnancom/cami, za ktorých bol príspevok poskytnutý, výpoveďou alebo 
dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, a to po dobu : 

- 2 kalendárnych mesiacov po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok 
- 1 kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok, ak žiada o 

príspevok za mesiace, kedy je vyhlásený núdzový stav 

To znamená, že zamestnávateľ nesmie v uvedenom období ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo 
dohodu z uvedených dôvodov, ktorými sú : 

- zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa 
- pre nadbytočnosť = zrušenie pracovného miesta 

a ani v uvedenom období nesmie vykonať žiadny právny úkon, t.j. nesmie dať zamestnancovi výpoveď 
z uvedených dôvodov. Zamestnávateľ ale môže v uvedenom období skončiť so zamestnancom 
pracovný pomer : 

- dohodou bez uvedenia dôvodu 
- výpoveďou zo strany zamestnanca 
- skončením v skúšobnej dobe 
- skončením doby určitej 
- výpoveďou z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny a pod. 

Núdzový stav je vyhlásený od 1.10.2020 zatiaľ do 29.12.2020. Čiže zamestnávateľ nesmie urobiť kroky 
smerom k skončeniu PP z uvedených dôvodov : 

- pri žiadosti za september 2020 do konca novembra 2020 
- pri žiadosti za október 2020 do konca novembra 2020 
- pri žiadosti za november 2020 do konca decembra 2020 
- pri žiadosti za december 2020 do konca januára 2021 



© RNDr. Jana Motyčková 10 
 

- pri žiadosti za január do konca marca 2021 (ak nebude núdzový stav znovu vyhlásený) 

1.8 Zníženie úväzku zamestnanca. 

Zamestnancovi sa môže znížiť výška úväzku dvomi spôsobmi, a to zmenou ustanoveného pracovného 
času u zamestnávateľa alebo dohodu v pracovnej zmluve o kratšom pracovnom čase. 

Ustanovený pracovný čas u zamestnávateľa je určený zamestnávateľom podľa § 85 Zákonníka práce. 
Pritom pracovný čas zamestnanca je najviac  : 

- 40 hodín týždenne, 
- 38 a ¾ hodiny týždenne u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne 

vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, 
- 37 a ½  hodiny týždenne u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne 

vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, 
- 33 a ½ hodiny týždenne u zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom 

alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva 
činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom 
ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni,  

- Mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj 
keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má 
pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov. 

Ustanovený pracovný čas určuje zamestnávateľ napr. interným predpisom. Ak zamestnávateľ skráti 
ustanovený pracovný čas, dochádza u zamestnancov k týmto zmenám :  

- Zamestnávateľ je povinný u dotknutých zamestnancov zvýšiť priemerné zárobky nepriamo 
úmerne ku skráteniu týždenného pracovného času, 

- Hodinová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v €/hod sa navyšujú koeficientom x 
40/ustanovený pracovný čas.  

- Mesačná minimálna mzda a mesačný minimálny mzdový nárok platí pre ustanovený pracovný 
čas u zamestnávateľa, nekráti sa teda, ak je ustanovený pracovný čas nižší ako zákonné limity. 

Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom v pracovnej na kratšom úväzku, bez zmeny 
ustanoveného pracovného času, priemerný zárobok zamestnanca sa nenavyšuje, Pre zamestnancov 
s dohodnutým kratším pracovným časom platia tieto odlišnosti oproti zamestnancom s plným 
úväzkom: 

- Rekreačný príspevok (275 €) sa kráti v pomere výška úväzku/ustanovený pracovný čas, pričom 
krátenie sa zisťuje ku dňu začatia rekreácie 

- Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (275 €) sa kráti v pomere výška úväzku/ustanovený 
pracovný čas, pričom krátenie sa zisťuje ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad 
preukazujúci oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa 

- Zamestnancom na kratší pracovný čas nie je možné nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno 
so zamestnancom na kratší pracovný čas len dohodnúť. Limit hodín dohodnutej práce nadčas 
ročne je nezmenený (400 hod). 

V oboch prípadoch samotné zníženie úväzku nie je dôvodom na zníženie nároku na dovolenku 
v týždňoch. Ak sa zmení počet pracovných dní, na ktoré sa rozvrhuje pracovný čas, v takom prípade sa 
upravujú zostatky dovolenky, viď príklad 8 a 9. 
 
Príklad 6 
Zamestnávateľ ABC mal do 31.1.2021 ustanovený pracovný čas 37,5 hod. Interným predpisom od 
1.2.2021 určil ustanovený pracovný čas 30 hodín. Zamestnanec Matej mal v januári dohodnutú  
mesačnú mzdu 800 €, zamestnanec Jakub mal v januári dohodnutú hodinovú mzdu 5 €/hod. Obaja 
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pracujú na plný úväzok (ustanovený pracovný čas). Obaja majú priemerný zárobok (tzv. dovolenkový 
priemer) v januári zistený z 4. štvrťroka 5,2222 €/hod. Obaja sú v druhom stupni náročnosti práce.  
Matej – mesačne odmeňovaný. 
Zmenou ustanoveného pracovného času sa nemení dohodnutá výška mzdy. Zamestnanec má od 
1.2.2021 týždenný úväzok 30 hodín, mzdu 800 €, mzda je vyššia ako minimálny mzdový nárok 739 €. 
Priemerný zárobok 5,2222 €/hod je potrebné navýšiť x 37,5/30 = 6,5275 €/hod 
 
Jakub – hodinovo odmeňovaný. 
Zmenou ustanoveného pracovného času sa síce automaticky nemení dohodnutá výška mzdy, ale treba 
prepočítať minimálny mzdový nárok (2.stupeň) na novú výšku ustanoveného pracovného času :  

 4,247 x 40/30 = 5,663 €/hod. 
Mzda Jakuba (bez príplatkov) musí byť od 1.2.2021 najmenej 5,663 €/hod. 
Priemerný zárobok 5,2222 €/hod je potrebné navýšiť x 37,5/30 = 6,5275 €/hod 
Maximálna výška príspevku na rekreáciu u oboch zamestnancov je 275 €. 
 
Príklad 7 
U zamestnávateľa XYZ je ustanovený pracovný čas 37,5 hod, tento sa nemení.. Zamestnávateľ sa 
dohodol so zamestnancami Matejom a Jakubom na skrátení pracovného času od 1.2.2021 na 30 hodín 
týždenne. Zamestnanec Matej má v pracovnej zmluve  dohodnutú  mesačnú mzdu 800 €, zamestnanec 
Jakub má v pracovnej zmluve dohodnutú hodinovú mzdu 5 €/hod.  Obaja majú priemerný zárobok (tzv. 
dovolenkový priemer) v januári zistený z 4. štvrťroka 5,2222 €/hod. Obaja sú v druhom stupni 
náročnosti práce.  
U oboch zamestnancov platí : 

Zmenou úväzku v pracovnej zmluve sa nemení výška dohodnutej mzdy, zmenu výšky mzde je 
možné tiež dohodnúť v pracovnej zmluve.  
Poznámka : Ak je odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve a v pracovnej zmluve nie je 
uvedená mzda ale len odvolávka na ustanovenie kolektívnej zmluvy, tiež u zamestnancov vo 
verejnej službe a štátnej službe je to inak.  
Priemerný zárobok zamestnanca sa neupravuje. 

T.j Matej má od februára úväzok 30 hodín, mesačnú mzdu 800, priemerný zárobok 5,2222 €/hod. 
Minimálny mzdový nárok za celý odpracovaný mesiac 739 x 30/37,5 bude splnený. 
Jakub má od februára úväzok 30 hodín, hodinovú mzdu 5 €/ hod, priemerný zárobok 5,2222 €/hod. (pri 
odpracovanom nižšom úväzku teda nižší príjem). Minimálny mzdový nárok 4,530 €/hod. 
Maximálna ročná výška príspevku na rekreáciu a príspevku na športovú činnosť dieťaťa za obdobie po 
31.1.2021 je u oboch 275 x 30/37,5 = 216 €. 
Zamestnancom Matejovi a Jakubovi zamestnávateľ nemôže nariadiť nadčas, nadčas môže s nimi len 
dohodnúť. 
 
Príklad 8 
Zamestnanec Matej (príklad 6 aj 7 rovnako) mal do 31.1.2021 rozvrhnuté zmeny na 5 dní v týždni po 
7,5 hod, od 1.2.2021 má rozvrhnuté zmeny na pondelok až štvrtok – 4 dni v týždni. Má 50 rokov. 
Zostatok dovolenky z r. 2020 mal 5 dní (1 týždeň).  

a) Matej v januári nečerpal žiadnu dovolenku.  
Od 1.2.2021 jedným týždňom sú u neho  4 pracovné dni, základná (ročná) výmera dovolenky 
v r. 2021 5 týždňov je pre neho 5 x 4 = 20 dní dovolenky. 
Zostatok dovolenky z roku 2020 5 dní je 1 týždeň. Keďže od 1.2.2021 je týždňom dovolenky 4 
dni, zostatok dovolenky z r. 2020 je od 1.2.2021 1 x 4 = 4 dni. 

b) Matej v januári čerpal 5 dní dovolenky z roku 2020 a 3 dni z roku 2021. 
Zostatok dovolenky z roku 2020 k 31.1.2021 je 0 dní. Zostatok (predpokladaný) dovolenky 
z roku 2021 je k 31.1.2021 25-3 = 22  dní. 22 dní je pri 5-dňovom týždni 22/5 = 4,4 týždňa. 
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Od 1.2.2021 týždňom dovolenky sú 4 dni, zostatok 4,4 týždňa = 4,4x4 = 17,6, po zaokrúhlení 
17,5 dňa dovolenky. Čiže od 1.2.2021, ak nebude potrebné dovolenku krátiť, bude môcť Matej 
ešte čerpať 17,5 dňa dovolenky. (Nárok na dovolenku za rok 2021 v dňoch = 3 dni v januári plus 
17,5 dňa od 1.2. = 20,5 dňa). 

c) Matej čerpal v januári 5 dní dovolenky z roku 2020 a 3 dni z roku 2021. Pracovný pomer trvá 
do konca roku 2021, ale Matej bol práceneschopný 80 pracovných dní. 80 dní sa pri 
štvordňovom úväzku prepočíta na 5 dňový úväzok : 80/4x5 = 100 dní, za 100 zameškaných dní 
môže zamestnávateľ krátiť nárok na dovolenku o 1/12 nasledovne : 
Nárok v týždňoch 5 týždňov kráti o 1/12 = 4,5833 týždňa. 
Z 4,5833 týždňa vyčerpal v januári 0,6 týždňa, zostatok k 1.2. 4,5833-0,6 = 3,9833 týždňa, čo je 
pri štvordňovom pracovnom týždni (x4) 15,9333, po zaokrúhlení 16 dní dovolenky. 
(nárok na dovolenku za rok 2021 3 dni v januári+ 16 dní po 1.2., spolu 19 dní) 
 

Príklad 9 
Zamestnanec Jakub (príklad 6 aj 7 rovnako) mal do 31.1.2021 rozvrhnuté zmeny na 5 dní v týždni po 
7,5 hod, od 1.2.2021 má rozvrhnuté zmeny na 5 dní v týždni po 6 hodín. Má 50 rokov. Zostatok 
dovolenky z r. 2020 mal 5 dní (1 týždeň). U Jakuba nárok na dovolenku v dňoch po 1.2. nemení, keďže 
pred zmenou úväzku aj po nej pracuje v priemere 5 dní v týždni. Ale ak bude čerpať dovolenku po 
1.2.2021, jedným dňom dovolenky bude jedna 6-hodinová zmena, zamestnávateľ zaplatí za jeden deň 
dovolenky náhradu vo výške priemerného zárobku za 6 hodín. 

a) Jakub v januári nečerpal žiadnu dovolenku. Jeho zostatok dovolenky k 1.2.2021 je 5 dní z roku 
2020 a (predpokladaný) nárok na rok 2021 je 25 dní. Pri čerpaní dovolenky za rok 2020 aj za 
rok 2021 po 1.2.2021, jedným dňom bude 6 hodín. 

b) Jakub  v januári čerpal 5 dní dovolenky z roku 2020 a 3 dni z roku 2021. 
Zostatok dovolenky z roku 2020 k 31.1.2021 vyčerpaný. Zostatok (predpokladaný) dovolenky 
z roku 2021 je k 31.1.2021 25-3 = 22  dní, ten sa nemení, ak došlo len ku skráteniu zmeny. 
V januári zamestnávateľ zaplatil náhradu mzdy za 1 deň dovolenky za 7,5 hod, za dovolenku, 
ktorú bude zamestnanec čerpať po 31.1.2021 zaplatí zamestnávateľ náhradu mzdy za jeden 
deň za 6 hodín. 
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2. NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ V PRIEBEHU ROKA 2020 A SÚVISIACE ÚPRAVY. 

Zákon 198/2020 Z.z. - článok X novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 21.7.2020 (dňom 
vyhlásenia) upravuje povinnosť predkladať eldp do Sociálnej poisťovne, povinnosť predložiť eldp  je  

- do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca 
k zamestnávateľovi a 

- do 8 dní od uplatnenia nároku na dávku (dôchodkovú) zamestnanca 
- do 8 dní odo dňa doručenia výzvy SP na predloženie tejto evidencie 

Novela 258/2020 Z.z. účinná od 23.9.2020 upravila nárok na ošetrovné. Od 23.9.2020 skončil nárok na 
ošetrovné, ak škola alebo predškolské zariadenie neboli zatvorené, ale rodič sa rozhodol nedať dieťa 
do školy/škôlky z dôvodu obavy o jeho zdravie, alebo ak dieťa nemohlo príslušné zariadenie 
navštevovať z kapacitných dôvodov. 

Zároveň rodič takéhoto dieťaťa nemá od 23.9.2020 ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu 
celodennej starostlivosti o toto dieťa. 

2.1 Oznamovanie zamestnancov zaradených do 2. kategórie 

Od 21.7.2020 zákonom 198/2020 Z.z. je zrušená povinnosť zamestnávateľa oznamovať (každoročne) 
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu 
zaradenú do druhej kategórie k 31.12.. 

Zároveň sa predĺžila lehota na povinné prehodnocovanie zdravotného rizika pri prácach zaradených do 
2. kategórie z 18 mesiacov na 24 mesiacov. 

2.2 13. dôchodok 

Zákon 296/2020 Z.z. o 13. dôchodku účinný od 31.10.2020 zavádza 13. dôchodok ako štátnu sociálnu 
dávku. Pôvodne bol 13. dôchodok osobitnou dávkou dôchodkového poistenia (nebol to 13. starobný 
dôchodok). Dôsledkom presunutia pod štátne sociálne dávky, vrátane príslušnej úpravy zákona o dani 
z príjmu je, že 

- suma 13. dôchodku sa nepripočítava k sume starobného dôchodku alebo predčasného 
starobného dôchodku pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. 

- suma 13. dôchodku sa nezapočítava do príjmu manžela/manželky na účely uplatnenia 
nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku. 

13. dôchodok sa nezapočítava do príjmu pre exekúciu. 

Nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020, od r. 2021 v novembri 
kalendárneho roka  nárok na výplatu 

- starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, 
vdovského alebo vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho 
dôchodku, 

- výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského alebo vdovec-
kého výsluhového dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného 
zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dô-
chodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirot-
ského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na 
ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa 
predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa 
dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu, 
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- vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského 
výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, 
prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného 
dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov. 

Výška 13. dôchodku : 
- je 300 €, ak úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu (214,83 €) 
ak úhrn dôchodkov je vyšší ako 214,83 €, výška 13. dôchodku sa určí ako 300 – 0,36 * (D – 
ŽM), kde D je suma dôchodku alebo úhrn súm plnení, ŽM je suma životného minima pre 
jednu plnoletú fyzickú osobu.  Suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Suma 13. 
dôchodku je najmenej 50 eur.  

Na určenie sumy 13. dôchodku sa do úhrnu dôchodkov okrem vyššie uvedených plnení započítava aj 
- obdobný dôchodok vyplácaný z cudziny,  
- dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, 
- dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia, 
- vyrovnávací príplatok a dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu 

príplatku. 
13. dôchodok sa vyplatí poberateľovi dôchodku v deň splatnosti dôchodku v decembri 2020, v ďalších 
rokoch v novembri. O priznaní 13. dôchodku sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. Poberateľ 
dôchodku je povinný platiteľovi dôchodku (napr. SP) do 15.11.2020, a v ďalších rokoch do 31.8. 
oznámiť mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku, resp. obdobnej dávky ako vyrovnávací 
príplatok z cudziny. 
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3. PARAMETRE V R .2021 

3.1 Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v r.2021, sadzby príplatkov 

Novela č. 294/2020 Z.z zákona o minimálnej mzde. upravila stanovenie výšky minimálnej mzdy na roky 
od r. 2022 ako 57 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, ak sa tripartita nedohodne inak. 
Upravuje zaokrúhľovanie hodinovej minimálnej mzdy na 3 desatinné miesta pre všetky prípady. Novela 
zároveň upravila v Zákonníku práce určenie minimálnych mzdových nárokov a ich zaokrúhľovanie 
a minimálnych sadzieb príplatkov, ktoré určila sumou bez nadväznosti na minimálnu mzdu. 

Mesačná minimálna mzda v r. 2021 :  623 € 
Hodinová minimálna mzda v r. 2021 : 3,580 € 

Od 1.1.2021 sa mení sa spôsob výpočtu minimálnych mzdových nárokov a zaokrúhľovanie. Mesačný 
minimálny mzdový nárok sa od r. 2021 určí vzorcom 

MMN20ii =  MMN2020 + MM20ii-MM2020,  
Kde : MMN20ii je minimálny mzdový nárok v príslušnom roku, napr. v roku 2021 

MM20ii je minimálna mzda v príslušnom roku, napr. v roku 2021 
MMN2020 je minimálny mzdový nárok v roku 2020 
MM2020 je minimálna mzda v roku 2020 

Čiže, o akú sumy bude v príslušnom roku vyššia minimálna mzda oproti minimálnej mzde v roku 2020, 
o takú sumu bude vyšší minimálny mzdový nárok oproti minimálnemu mzdovému nároku v roku 2020 
v príslušnom stupni náročnosti práce. 

Napríklad v r. 2021 sa mesačná minimálna mzda navyšuje o 623-580 = 43 €. Mesačné minimálne 
mzdové nároky sa navýšia o 43 € oproti r. 2020. Napr. pre 2. stupeň MMN = 696 + 43 = 739.  

Hodinový minimálny mzdový nárok pri 40 hodinovom ustanovenom pracovnom čase sa určí tak, že sa  
mesačný minimálny mzdový nárok vydelí číslom 174. Prepočet na pre iné ustanovené pracovné časy 
sa robí z hodinového mzdového nároku pre 40 hodinový čas vynásobením 40 a vydelením príslušným 
ustanoveným p. č.. Zároveň sa mení zaokrúhľovanie, hodinový minimálny mzdový nárok a hodinová 
minimálna mzda sa vždy zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta (bolo 4). 

Napríklad pre 2. stupeň náročnosti práce : 
MMN pre 40 hod ustanovený pracovný čas : 739/174 = 4,247126, zaokr. 4,247 €/hod 
MMN pre 37,5 hod ustanovený pracovný čas : 4,247 x 40/37,5 = 4,53013, zaokr. 4,530 €/hod 

Minimálna mzda, minimálny mzdový nárok 

stupeň mesačne 
odmeňovaný 

hodinovo odmeňovaný 
pri stanovenom prac. čase (€) 

40 38,75 37,5 
1 623,00 € 3,580 3,695 3,819 
2 739,00 € 4,247 4,384 4,530 
3 855,00 € 4,914 5,073 5,242 
4 971,00 € 5,580 5,760 5,952 
5 1 087,00 € 6,247 6,449 6,663 
6 1 203,00 € 6,914 7,137 7,375 
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Minimálne sumy príplatkov od 1.1.2021 nie sú viazané na minimálnu mzdu, sú dané sumou.  

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu/nedeľu v r. 2021 
 €/hod 

Za prácu v sobotu 1,79  
Za prácu v nedeľu  3,58  

Dohoda v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve 
(viď § 122a ods. 2 a §122b ods.2) 

Za prácu v sobotu 1,61  
Za prácu v nedeľu  3,22  

 
Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za nočnú prácu v r. 2021 

 € / hod 

Za nočnú prácu 
Bežní  1,43  
Zmluvne (§123 ods.2) 1,25  
Rizikové práce* 1,79 

 
Minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce : 0,72 €/hod.  
Minimálna náhrada za pracovnú pohotovosť neaktívnu mimo pracoviska : 0,72 €/hod. 
Sadzba príplatku za prácu vo sviatok u dohodárov : 3,58 €/hod. 
Odmena za produktívnu prácu žiaka : najmenej 1,79 €/hod, max. nie je dané, ale daňovým výdavkom 
zamestnávateľa je najviac 3,58 €/hod 

3.2 Daňové parametre  

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020  

Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka : 4414,20 € 
Základ dane, nad ktorý sa znižuje NČZD na daňovníka : 19506,56 € 
Vzorec pre zníženie NČZD : (44,2xžm) 9290,84 – základ dane/4  
Ak základ dane je 37163,36 € a viac, NČ na daňovníka je 0. 

Plná NČZD na manžela/manželku v r. 2020 : 4035,84 € 
Ak základ dane daňovníka (z tzv. aktívnych príjmov) je do 37163,36 € : 

NČ = (4035,84 – príjem manžel.) / 12 x mes 
Ak základ dane daňovníka (z tzv. aktívnych príjmov) je nad 37163,36 € : 

NČ  = (13326,68 – základ dane/4 – príjem manžel.) / 12 x mes  
mes je počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky nároku 

Ak základ dane daňovníka (z tzv. aktívnych príjmov) je 53306,72 € a viac, NČ na manžela/manželku je 
0. 
NČZD sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky. 

NČ – príspevky na DDS, max. 180 € (len nové alebo upravené účastnícke zmluvy od 1.1.2014) 

NČ – na kúpeľnú starostlivosť max 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad. 

Hranica príjmu, pri ktorom je daňová povinnosť nulová a nie je povinnosť podať DP : 2207,10 € 
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak nepresiahne 17 €. 

SZČO – paušálne výdavky 60 %, najviac 20.000 € za rok. 

Sadzba dane : 



© RNDr. Jana Motyčková 17 
 

- 15 % zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ak príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 
nepresiahli 100.000 € 

- inak 19 %; 25 % zo základu dane presahujúceho ročne 37163,36 €. 

Daňový bonus na dieťa : 
- mesačne 22,72 €, ročne 272,64 €  
- pre deti do dovŕšenia 6 rokov mesačne 45,44 €, ročne 545,28 € 

Hranica príjmu pre priznanie nároku na DB na dieťa mesačne 290 €, ročne 3480 €. 

Daňový bonus na zaplatené úroky : 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie zaplatených 
v príslušnom roku, vypočítaných najviac so sumy 50.000 €, najviac 400 € ročne. 

Rok 2021  

Životné minimum sa zvýšilo k 1.7.2020 z 210,20 na 214,83, z toho sa počítajú sumy pre daň od 
1.1.2021. 

Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka (21xžm) : 4511,43, mesačne 375,95 € 
Základ dane, nad ktorý sa znižuje NČZD na daňovníka (92,8xžm) : 19936,22  
Vzorec pre zníženie NČZD : (44,2xžm) 9495,486  – základ dane/4  
Ak základ dane je 37981,94 € a viac, NČ na daňovníka je 0. 

Plná NČZD na manželku (19,2 x žm) : 4124,74 €  
Ak základ dane daňovníka (z tzv. aktívnych príjmov) je do 37981,94 € : 

NČ = (4124,74 – príjem manžel.) / 12 x mes 
Ak základ dane daňovníka (z tzv. aktívnych príjmov) je nad 37981,94 € : 

NČ  = (13620,228 – základ dane/4 – príjem manžel.) / 12 x mes  
mes je počet mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky nároku 

 
NČZD sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky. 

NČ – príspevky na DDS, max. 180 € (len nové alebo upravené účastnícke zmluvy od 1.1.2014) 

Hranica príjmu, pri ktorom je daňová povinnosť nulová a nie je povinnosť podať DP : 2255,72 € 
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak nepresiahne 17 €. 

SZČO – paušálne výdavky 60 %, najviac 20.000 € za rok. 

Sadzba dane : 
- 15 % zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ak príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 

nepresiahli 49790 €  

inak 19 %; 25 % zo základu dane presahujúceho ročne 37981,94 € mesačne 3165,16 € 

Daňový bonus na dieťa  (do 30.6.2021) 
- mesačne 23,22 €  
- pre deti do dovŕšenia 6 rokov (vrátane) mesačne 46,44 € 

Hranica príjmu pre priznanie nároku na DB na dieťa mesačne 623/2 = 311,50 €. 

Daňový bonus na zaplatené úroky : 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie zaplatených 
v príslušnom roku, vypočítaných najviac so sumy 50.000 €, najviac 400 € ročne. 

3.3 Sociálne a zdravotné poistenie. 

Maximálny vymeriavací základ pre platene preddavkov poistného na ZP z dividend : 65520 € 
Základ pre výpočet odpočítateľnej položky na ZP : 380 €. 
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Hranica pre uplatnenie úľavy z dôchodkového poistenia pri DoBPŠ a dohodách dôchodcov :  200 € 
Minimálny VZ pre szčo, dobrovoľne poistené osoby, samoplatiteľov (SP,ZP): 546 €. 
Percento príspevku na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) v r. 2021 : 5,25 % 

Sadzby poistného zamestnanca a zamestnávateľa pre SP a ZP 
a maximálne mesačné vymeriavacie základy v r. 2021 
 Zamestnanec Zamestnávateľ Maximálny VZ 

Zdravotné poistenie 4% alebo 2% 10% alebo 5% Nie je* 
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 % 7644 € 
Starobné poistenie 4 % 14 % 7644 € 
Invalidné poistenie 3 % 3 % 7644 € 
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 % 7644 € 
Úrazové poistenie  0,8 % Nie je 
Garančné poistenie  0,25 % 7644 € 
Rezervný fond  4,75 % 7644 € 

*Zdravotné poistenie nemá stanovené maximum s výnimkou príjmu z dividend. 

Maximálny DVZ  : 
pre náhradu prímu :  71,8027 
pre nemocenské : 71,8028 

Hranice pre odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných : 
vznik PP v r.2020 :  678,71 € 
vznik PP v r.2021 : 731,64 (0,67 x priemerná mzda 2019) 

Sadzby nemocenských dávok :  
PN prvé 3 dni 25 %, potom 55 % 
Karanténna PN 55 % od 1. dňa 
OČR 55 % 
Materské 75 %  

Aktuálna dôchodková hodnota :  14,2107 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov k 1.1.2021 :  
Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská 
Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, 
Sobrance, Trebišov. 

Minimálny predčasný starobný dôchodok priznaný v r. 2021 : 257,80 €. 

SZČO 
Minimálny vymeriavací základ szčo, dobrovoľne poistenej osoby v SP a samoplatiteľa v ZP :  546 €. 
Hranica príjmu pre posúdenie povinného poistenia szčo v SP : 

- Pre poistenie od 1.7.2021 (1.10.) do 30.6.2022 (30.9.) : príjem szčo v r. 2020 vyšší  ako 6552 €. 

Maximálny VZ pre SP v r. 2021 : 7644 €.  

V zdravotnom poistení szčo nemajú stanovený maximálny vymeriavací základ, to platí pre preddavky 
aj pre ročné zúčtovanie poistného. 

Sadzby a výšky poistného z min. a max. VZ v r.2021 
Sadzby poistného szčo Poistné v r.2020 

  Z min.VZ 546 Z max. VZ 7644 
Nemocenské 4,4 % 24,02 336,33 
Starobné 18 % 98,28 1375,92 
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Invalidné 6 % 32,76 458,64 
Rezervný fond 4,75 % 25,93 363,09 
SPOLU SP  180,99 2533,98 
Zdravotné 7 / 14 % 38,22 76,44  

Vznik povinného poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou, v závislosti od podania DP za rok 2019  

SZČO, ktorá podala DP za rok 2019 do 31.3.2020.  

Ak jej príjem zo szč presiahol 6078 €, povinné poistenie vzniklo 1.7.2020. Ak príjem nepresiahol 
uvedenú hranicu, povinné poistenie zaniklo 30.6.2020.  

Ak szčo podala DP za rok 2019 do 31.03.2020, a opravné DP za rok 2019 podala po 31.03.2020, jej 
povinné poistenie v SP sa tiež posudzovalo k 01.07.2020 na základe príjmu vykázaného v DP za rok 
2019. Jej povinné poistenie v SP sa bude znova posudzovať na základe údajov vykázaných v poslednom 
opravnom DP za rok 2019 podanom v období od 01.04.2020 do 2.11.2020 a to k 1.2.2021 (prvý deň 
tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP 
za rok 2019 (2.11.2020). 

SZČO, ktorá  nepodala DP za rok 2019 do 31.3.2020, podala ho do 2.11.2020. 

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie jej 
- vzniká od 1.2.2021, ak jej príjem z podnikania za rok 2019 presiahol 6 078 eur, 
- zaniká 31.1.2021, ak jej príjem z podnikania za rok 2019 nepresiahol 6 078 eur. 

3.4 Iné 
 
Uchádzač o zamestnanie môže zarobiť mesačne(do 30.6.2021):  214,83 €. 

Dávky 
Rodičovský príspevok :  

- 275,90 €, ak rodič na dieťa nepoberal materské 
- 378,10 €, ak rodič na dieťa poberal materské 

Suma rodičovského príspevku, ak sa osoba stará o viac súčasne narodených detí sa zvyšuje o 25 % na 
každé ďalšie dieťa, t.j. v r. 2021 bude RP pri starostlivosti o dvojičky/trojičky mesačne vo výške: 

- Nižšia suma - dvojičky 344,90, trojičky 413,90 € 
- Vyššia suma - dvojičky 472,60, trojičky 567,20 € 

Nárok na vyššiu sumu rodičovského príspevku má oprávnená osoba, ak pred vznikom nároku na RP sa 
jej vyplácalo na toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. Nie je 
podstatné, z akého poistného vzťahu a ako dlho oprávnený poberal materské. Nárok má žena alebo 
muž, ktorí poberali materské zo SP, bez ohľadu na to, či nárok vznikol zo zamestnania, szčo, z 
dobrovoľného poistenia, aj žena, ktorá poberala materské zo sociálneho zabezpečenia policajtov a 
vojakov. 
 
Prídavok na dieťa : 25,50 € 
Príplatok k prídavku na dieťa : 11,96 €. 
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4.  ZMENY V SP OD 1.1.2021 

4.1 Identifikačné číslo právneho vzťahu v SP 

Zákon č. 317/2018 Z.z. zavádza od 1.1.2021 identifikačné číslo právneho vzťahu. Sociálna poisťovňa  
pridelí identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) zamestnanca a sprístupní ho zamestnávateľovi 
bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového 
sporenia. Od sprístupnenia IČPV je zamestnávateľ povinný uvádzať toto číslo pri komunikácii so 
Sociálnou poisťovňou, čiže napr. v oznamovaní vzniku a zániku poistenia, zmien, prerušení poistenia,  
v eldp. 

IČPV zamestnanca, ktorý je k 1.1.2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ ho z 
tohto dôvodu prihlásil zamestnanca pred 1. januárom 2021 do registra poistencov a sporiteľov 
starobného dôchodkového sporenia, a sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi do 31. januára 
2021. 

IČPV musí zamestnávateľ evidovať v povinnej evidencii na účely SP (napr. v mzdovom liste, eldp). 

4.2 Povinnosti szčo 

Zákon 198/2020 Z.z. - článok X novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2021 upravil 
povinnosti tých szčo, na ktoré sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy 
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má 
prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Takáto szčo je (aj bola v r. 2020) povinná oznámiť 
príslušnej pobočke  

- výšku príjmov a výdavkov samostatne zárobkovo činnej osoby zo zárobkovej činnosti 
podľa § 3 ods. 3. a to do 8 dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom 
SR a v bežnom roku najneskôr do 31.5. kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny 
rok (platilo aj do r.2020) 

- skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poiste-
nia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 21 
ods. 4 a 5, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.  

(formálna úprava nastala vo formulácii dátumov). Pri nesplnení týchto povinností sa nepremlčuje 
právo predpísať poistné. 
Okrem toho od 1.1.2021 musí len takáto szčo oznámiť SP aj zmenu mena, priezviska, bydliska, ak 
nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, a to do 8 dní odo dňa, v ktorom zmeny nastali.  

4.3 Príjemca dávky 

Do 31.12.2020 mal poistenec a príjemca dávky povinnosť oznámiť DP písomne (do 8 dní) zmenu mena 
a priezviska. Táto povinnosť od 1.1.2021 sa vzťahuje len na poistencov, na ktorých sa v právnych 
vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného 
predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, 
ktorí sú poistencami štátu na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov, 
o zdravotne postihnuté dieťa do 18 rokov, z dôvodu starostlivosti o osobu, ktorá poberá príspevok na 
opatrovanie alebo vykonáva osobnú asistenciu nad 140 hod.. 

Naďalej je príjemca dávky povinný písomne oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava. 
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4.4 Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa,  zmena PN + dovolenka/home-office 

Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením 
posledného zamestnanca z registra poistencov. T.j. ruší sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa 
z registra zamestnávateľov. 

Ruší sa povinnosť zamestnávateľa  
- oznámiť za zamestnanca zmenu priezviska, mena, miesta trvalého pobytu, zmenu stavu, 

okrem zamestnancov, ktorí nemajú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt. U zamest-
nancov, ktorí nemajú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt, oznamuje zamestnávateľ 
SP zmenu mena a priezviska do 8 dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel. 

- oznámiť začiatok a koniec materskej a rodičovskej dovolenky. Povinnosť oznámiť preruše-
nie poistenia pri rodičovskej dovolenke tým nie je dotknuté. 

Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za neskoré prihlásenie zamestnanca do SP, ak už bola uložená 
pokuta za toto podľa zákona o nelegálnej práci (platilo aj do r. 2020). Zároveň SP neuloží pokutu za 
neskoré plnenie povinností, ak si povinná osoba túto povinnosť splní do 7 dní od uplynutia zákonnej 
lehoty. V tomto prípade ide o rôzne povinnosti, napr. predloženie dokladov szčo, prihlasovanie 
a odhlasovanie zamestnancov, oznamovanie prerušenia poistného, predloženie eldp, PN a pod.. 

Od 1.1.2021 (zákon 372/2020 Z.z.) - vylúčená povinnosť platiť poistné sa v čase krízovej situácie 
nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného a počas tohto obdobia 
čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domácnosti.  

4.5 Oznamovanie PN, OČR, materského Sociálnou poisťovňou 

Novela zákona o SP schválená 26.11.2020 (minimálne dôchodky) ukladá Sociálnej poisťovni povinnosť 
v elektronickej podobe sprístupniť zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré spra-
cúva vo svojom informačnom systéme a sú nevyhnutné na určenie obdobia, počas ktorého zamestna-
nec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné 
na poistenie v nezamestnanosti z dôvodu, že zamestnanec bol uznaný za dočasne práceneschopného 
alebo z dôvodu, že sa mu poskytuje materské alebo ošetruje člena rodiny podľa zákona o sociálnom 
poistení, vrátane OČR počas krízovej situácie. Informácie  SP poskytne bez súhlasu dotknutej osoby. 

4.6 Dôchodkový vek 

Zákon 275/2020 Z.z. upravil dôchodkový vek pre ročníky 1957 až 1965 v závislosti od výchovy 
dieťaťa/detí. 

 Rok 
narodenia Žena 

1  dieťa 2 deti 3 a 4 deti 5 a viac detí 

 v zátvorke pôvodný vek roky+mesiace 

1957 62r 6m 62r (62+6) 61r 6m (61+9) 60r 58r 3m 

1958 62r 8m 62r 2m (62+7) 61r 8m (62+1) 60r 9m 59r 

1959 62r 10m 62r 4m (62+8) 61r 10m (62+5) 61r 4m (61+6) 59r 9m 

1960 63r 62r 6m (62+10) 62r (62+9) 61r 6m (61+10) 60r 6m 

1961 63r 2m 62r 8m (63) 62r 2m (63) 61r 8m (62+2) 61r 3m 

1962 63r 4m 62r 10m (63+2) 62r 4m (63) 61r 10m (62+6) 61r 7m 

1963 63r 6m 63r  (63+4) 62r 6m (63) 62r (62+6) 61r 11m 

1964 63r 8m 63r 2m (63+6) 62r 8m (63) 62r 2m (62+6) 62r 2m (62+3) 



© RNDr. Jana Motyčková 22 
 

1965 63r 10m 63r 4m (63+6) 62r 10m (63) 62r 4m (62+6) 62r 4m (62+6) 

1966 a viac 64r 63r 6m 63 r 62r 6m 62r 6m 
 

Rok 
narodenia Muž 

1  dieťa 2 deti 3 a viac deti 

v zátvorke pôvodný vek rok+mesiace 

1957 62r 6m 62r (62r 6m) 61r 6m (62r 6m) 61r (62r 6m) 

1958 62r 8m 62r 2m (62r 8m) 61r 8m (62r 8m) 61r 2m (62r 6m) 

1959 62r 10m 62r 4m (62r 10m) 61r 10m (62r 10m) 61r 4m (62r 6m) 

1960 63r 62r 6m (63r) 62r (63r) 61r 6m (62r 6m) 

1961 63r 2m 62r 8m (63r 2m) 62r 2m (63r) 61r 8m (62r 6m) 

1962 63r 4m 62r 10m (63r 4m) 62r 4m (63r) 61r 10m (62r 6m) 

1963 63r 6m 63r (63r 6m) 62r 6m (63r) 62r (62r 6m) 

1964 63r 8m 63r 2m (63r 6m) 62r 8m (63r) 62r 2m (62r 6m) 

1965 63r 10m 63r 4m (63r 6m) 62r 10m (63r) 62r 4m (62r 6m) 

1966 a viac 64r 63r 6m 63r 62r 6m (62r 6m) 

Pri určení dôchodkového veku sa zohľadňuje obdobie výchovy dieťaťa/detí, pričom podmienka vý-
chovy dieťaťa je splnená, ak sa poistenec osobne staral o dieťa 

- najmenej 10 rokov, 
- najmenej 5 rokov, ak sa poistenec začal o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa, 
- od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení veku šesť mesiacov; to neplatí, 

ak poistenec, podľa právoplatného rozhodnutia súdu, spôsobil smrť dieťaťa úmyselným 
trestným činom, 

- najmenej posledné 3 roky pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca. 

Do obdobia osobnej starostlivosti o dieťa sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa poistenec 
nemohol o dieťa starať z dôvodu 

- svojho nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
- prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. 

To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému poistencovi. Len ak 
obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek 
muža narodeného po roku 1956, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa druhej tabuľky.  Naďalej platia 
výnimky z dôchodkového veku, ktoré vyplývajú zo zohľadnenia zaradenia zamestnania do I. alebo II. 
pracovnej kategórie pred 1.1.2004. 

Ak rodičia majú dieťa v striedavej starostlivosti obidvoch rodičov, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby 
starostlivosť o dieťa zabezpečovali v plnom rozsahu. Ale stále platí, že to isté obdobie výchovy toho 
istého dieťaťa sa zohľadní len raz a len jednému poistencovi, prednostne žene. 
Za dieťa sa považuje fyzická osoba do nadobudnutia jej plnoletosti, ktorá je 

- vlastné dieťa, 
- osvojené dieťa, 
- dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

rozhodnutia príslušného orgánu. 

Pri určovaní výšky invalidného dôchodku sa započíta obdobie od vzniku nároku na ID do dovŕšenia 
dôchodkového veku bez zohľadnenia výchovy dieťaťa. Invalidný dôchodok, na ktorý vznikol nárok pred 
1.1.2020, sa po novele neupravuje a určuje sa podľa predpisov platných do r.2019. 
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Prechodné ustanovenia – starobní dôchodcovia 

Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek pred 1.1.2021, jeho dôchodkový vek ostáva zachovaný (§ 293ff). 
Ak v tomto prípade SP určila dôchodkový vek pred 1.1.2021, deň určenia dôchodkového veku ostáva 
zachovaný (na účely neplatenia poistného v niektorých prípadoch). 

Ak poistenec ešte nedovŕšil dôchodkový vek podľa zákona účinného do 31.12.2020, ale podľa zákona 
účinného od 1.1.2021 by dovŕšil dôchodkový vek pred 1.1.2021, dovŕši dôchodkový vek 1.1.2021. Ak 
v tomto prípade SP určila dôchodkový vek pred 1.1.2021, za deň určenia dôchodkového veku sa 
považuje 1.1.2021. 
 
Príklad 1 (deň určenia dôchodkového veku – vplyv na poistné) 
Pani Anna poberá výsluhový dôchodok, má 1 dieťa, požiadala o určenie dôchodkového veku v r. 2020 
a SP jej určila dôchodkový vek dňa 5.9.2020. Nepožiadala o starobný dôchodok. Je zamestnaná 
v pracovnom pomere. 

a) Narodená 1.1.1958, SP určila jej dôchodkový vek dňa 5.9.2020 na 1.8.2020. Zamestnávateľ od 
5.9.2020 neplatí poistné na invalidné poistenie. 

b) Narodená 12.3.1958, SP určila jej dôchodkový vek dňa 5.9.2020 na 12.10.2020. Zamestnávateľ 
od 12.10.2020 neplatí poistné na invalidné poistenie. Po 1.1.2021 by jej dôchodkový vek bol 
12.5.2020 (určený 5.9.2020), ale prechodnými ustanoveniami jej dôchodkový vek ostáva 
zachovaný (12.10.2020) a deň určenia ostáva 5.9.2020 – čiže zníženie dôchodkového veku 
nemá spätný vplyv na platenie poistného. 

c) Narodená 1.10.1958, SP jej určila dôchodkový vek dňa 5.12.2020 na 1.5.2021 (fiktívny 
dôchodkový vek 1.12.2020, dôchodkový vek podľa zákona platného v r. 2020 1.5.2021) . Za deň 
určenia dôchodkového veku sa považuje 1.1.2021. Zamestnávateľ od 1.1.2021 neplatí poistné 
na invalidné poistenie. 

 
Príklad 2 
Pani Anne z predchádzajúceho príkladu SP určila dôchodkový vek 4.1.2021 na 1.1.2021 (pripadne 
1.8.2020). Zamestnávateľ od 4.1.2021 neplatí poistné na invalidné poistenie. 

Pre týchto poistencov sa určí tzv. fiktívny dôchodkový vek, ktorý by dovŕšili podľa zákona účinného od 
1.1.2021. Ak tento poistenec je poberateľom starobného dôchodku najneskôr od 1.1.2021, má nárok 
na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku. Na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku 
nevzniká nárok poberateľovi predčasného starobného dôchodku alebo poberateľovi starobného 
dôchodku, ktorý bol priznaný ako predčasný starobný dôchodok a od dovŕšenia dôchodkového veku je 
považovaný za starobný dôchodok.  

Suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa určí ako súčin 
- sumy starobného dôchodku ku dňu jeho priznania nezvýšenej za dobu nepoberania dôchodku 

po dovŕšení dôchodkového veku nezníženej za dobu sporenia v II.pilieri alebo z dôvodu súbehu 
nároku na výplatu s vdovským dôchodkom alebo vdoveckým dôchodkom a zvýšenej na 
minimálny dôchodok  

- a koeficientu = podiel počtu dní za obdobie odo dňa, keď poistenec dovŕšil fiktívny dôchodkový 
vek, najskôr však odo dňa získania 15 rokov dôchodkového poistenia, do dňa dovŕšenia 
dôchodkového veku (ďalej len „obdobie rozdielu dôchodkových vekov“) a čísla 30,4167. 

O jednorazový doplatok poistenec nežiada, konanie o priznaní jednorazového doplatku k starobnému 
dôchodku sa začína z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne. O jednorazovom doplatku k 
starobnému dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 31. decembra 2022. 
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Príklad 3 
Žena narodená 1.1.1958 s jedným dieťaťom dovŕšila dôchodkový vek podľa zákona platného v r. 2020 
62 rokov a 7 mesiacov 1.8.2020. Ani po 1.1.2021 sa jej dôchodkový vek nemení, za deň dovŕšenia 
dôchodkového veku sa považuje 1.8.2020, a to aj v prípade, že už o dôchodok žiadala, aj v prípade, že 
o dôchodok bude žiadať až po r. 2020. 
Žene bol priznaný od 1.8.2020 dôchodok vo výške 500 €, nebola v II.pilieri 
Fiktívny dôchodkový vek bude 62 rokov a 2 mesiace, je teda určený na 1.3.2020. 
Jednorazový doplatok :  
 SD nezvýšený a neznížený 500 € 
 Koeficient = (1.8.-1.3.) 153 (alebo 154?)/30,4167 = 5,0301314 
 Jednorazový doplatok : 500 x 5,0301314 = 2515,0657, zaokr. 2515,10. 
 
Príklad 4 
Žena narodená 1.10.1958 s jedným dieťaťom by dovŕšila dôchodkový vek podľa zákona platného v r. 
2020 62 rokov a 7 mesiacov 1.5.2021. Po novele mala dovŕšiť dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace 
1.12.2020 (fiktívny dôchodkový vek), pred účinnosťou zákona, jej dôchodkový vek je určený na 
1.1.2021. Žena žiadala o dôchodok od 1.1.2021, výška dôchodku 500 € 
Jednorazový doplatok :  
 SD nezvýšený a neznížený 500 € 
 Koeficient = (1.1.2021.-1.12.2020) 31 (alebo 32?)/30,4167 = 1,0917969 
Jednorazový doplatok : 500 x koef. = 509,588, zaokr. 509,60.  

Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený 
invalidný dôchodok, úrazová renta alebo dávka v nezamestnanosti, suma jednorazového doplatku k 
starobnému dôchodku sa znižuje o úhrn súm za toto obdobie vyplateného invalidného dôchodku, 
vyplatenej úrazovej renty alebo vyplatenej dávky v nezamestnanosti. 

Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený vdovský 
dôchodok alebo vdovecký dôchodok, a jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je 

- - vyšší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto 
obdobie, suma jednorazového doplatku sa zníži o polovicu úhrnu súm vdovských dôchodkov 
alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie,  

- nižší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto 
obdobie, suma jednorazového doplatku sa za toto obdobie zníži o jednu polovicu. 

Poistencovi, ktorému bude priznaný starobný dôchodok najskôr od 2. januára 2021, sa pri výpočte 
starobného dôchodku obdobie dôchodkového poistenia získané počas obdobia rozdielu dôchodkových 
vekov započíta ako obdobie poistenia po dovŕšení dôchodkového veku bez poberania dôchodku (suma 
dôchodku sa zvyšuje o sumu určenú ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie 
dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. 
Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia 
získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku). 
 
Príklad 5 
Žena narodená 1.10.1958 s jedným dieťaťom by dovŕšila dôchodkový vek podľa zákona platného v r. 
2020 62 rokov a 7 mesiacov 1.5.2021. Po novele mala dovŕšiť dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace 
1.12.2020 (fiktívny dôchodkový vek), pred účinnosťou zákona, jej dôchodkový vek je určený na 
1.1.2021. Žena žiadala o dôchodok od 2.1.2021, výška dôchodku by bola 500 €. V období od 1.12.2020 
do 1.1.2021 vrátane pracovala s priemernou mzdou, získala OMB od 1.12.2020 do 31.12.2020 0,0834 
a 1.1.2021 OMB 0,0028. ADH v r. 2021 je 14,2107 
SD sa zvýši  
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- podľa získaného príjmu (VZ) o (0,0834+0,0028)x 14,2107 = 1,22496 € 
- za 30 dní poistenia bez poberania dôchodku o 0,5 % = (501,22496) x 1,005 = 503,73, zaokr. 

503,80 € 
(prepočet nie je presný, je pre ilustráciu, pre zjednodušenie ignorujem zvyšovanie dôchodkov k 1.1. 
príslušného roka) 

Prechodné ustanovenia – predčasní starobní dôchodcovia (PSD) 

Ak bol poistencovi priznaný PSD do 31.12.2020 a dôchodkový vek po novele od 1.1.2021 je alebo by 
bol nižší ako bol dôchodkový vek platný do 31.12.2020, predčasný starobný dôchodok alebo starobný 
dôchodok sa zvýši o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy pôvodného PSD (pred znížením za dobu do 
dovŕšenia dôchodkového veku) za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku znení 
účinnom od 1. januára 2021 a dôchodkového veku určeného podľa zákona v znení účinnom do 31. 
decembra 2020. 

O zvýšení predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku podľa rozhodne Sociálna 
poisťovňa najneskôr do 31. decembra 2022. 

4.7 Minimálny dôchodok v r. 2021 

Minimálny dôchodok sa vzťahuje na starobný dôchodok a invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení 
dôchodkového veku.  

Novela č. 372/2020 Z.z. zákona o sociálnom poistení opätovne od 1.1.2021 zavádza posudzovanie dôb 
tzv. kvalifikovaného poistenia na účely minimálneho dôchodku. Podmienkou poskytovania dôchodku 
vo výške minimálneho dôchodku po novele bude, že poistenec získal aspoň 30 rokov kvalifikovaného 
dôchodkového poistenia.  Na účely získania minimálneho dôchodku je potrebné v SP preukázať iné 
dôchodkové príjmy, resp. prehlásiť, že dôchodca iné dôchodkové príjmy nemá. 

Výšky minimálneho dôchodku sú po novele stanovené sumou v prílohe zákona (zrušil sa výpočet), 
pričom ostali pre rok 2021 na úrovni roku 2020. 

V nasledujúcich tabuľkách je prvý riadok počet rokov kvalifikovaného poistenia, v druhom riadku výška 
minimálneho dôchodku (€) platná v roku 2021. 

roky 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Min.d. 334,3 338,5 342,7 347 351,2 355,4 359,6 363,8 368 372,2 378,5 384,8 

  
roky 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Min.d. 391,1 397,4 403,7 410 416,3 422,6 428,9 435,2 441,5 447,8 454,2 460,5 
 
roky 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Min.d. 466,8 473,1 479,4 485,7 492 498,3 504,6 510,9 517,2 523,5 

Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku (tzv. obdobie kvalifikovaného 
poistenia) je obdobie dôchodkového poistenia a obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu 
dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, získané 

- v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241 alebo 
- pred 1. januárom 1993, 
- v cudzine alebo 
- v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo 

invalidný dôchodok, alebo do ktorého patrí deň, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok 
alebo invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. 
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Ak starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku je zvýšený 
na sumu minimálneho dôchodku podľa zákona v znení účinnom do 31. 2.2020, obdobie dôchodkového 
poistenia získané do 31. decembra 2020 sa na účely zvýšenia sumy dôchodku na sumu minimálneho 
dôchodku posudzuje podľa zákona v znení účinnom do 31.12.2020. T.j. ak už bola doba poistenia 
zohľadnená pre účely minimálneho dôchodku, táto bude naďalej zohľadňovaná aj po 1.1.2021. 

Na určenie minimálneho dôchodku u invalidného dôchodcu po dovŕšení dôchodkového veku sa doba, 
ktorá sa pripočítavala k obdobiu dôchodkového poistenia pripočítava postupne aj po dovŕšení 
dôchodkového veku. 

Pri určení sumy pozostalostných dôchodkov, pri zvyšovaní už priznaných dôchodkov (medziročne), pri 
zvyšovaní priznaných dôchodkov z dôvodu získania doby poistenia po vzniku nároku na starobný 
dôchodok sa vychádza zo sumy starobného alebo invalidného dôchodku pred zvýšením na sumu 
minimálneho dôchodku. 

Suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku sa u sporiteľov znižuje rovnakým 
spôsobom ako sa znižuje starobný dôchodok za dobu kvalifikovaného poistenia, počas ktorej boli 
zúčastnení na starobnom dôchodkovom sporení.  

Suma minimálneho dôchodku u poberateľa starobného dôchodku sa vzťahuje na úhrn súm 
starobného dôchodku a vyplácaného  

- vdovského, vdoveckého, dôchodku, 
- výsluhového, invalidného výsluhového, vdovského výsluhového dôchodku, ČID alebo ID,  
- pozostalostného dôchodku z II. piliera, 
- dôchodku z cudziny.  

Podmienkou priznania minimálnej sumy je, že boli uplatnené nároky na všetky uvedené dôchodky, 
s výnimkou dôchodku z cudziny. 

4.8 Dlžné poistné 

Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne 
dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo 
pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za marec, máj, jún, 
a júl 2020 je splatné v termíne do 31.12.2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného 
nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou 
samostatne zárobkovo činnou osobou. 

Od 1.1.2021 uvedené poistné sa na účely posúdenia nároku na  
- nemocenskú dávku szčo a 
- započítania doby poistenia do dôchodku pre szčo  a zamestnanca zamestnávateľa podľa §7 

ods. 2 a zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa 

do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
skončila krízová situácia považuje za zaplatené; to neplatí, ak poistné nebude zaplatené do konca 
3.mesiaca po mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia. Príjemca dávky, ktorý nezaplatí uvedené 
poistné konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
skončila krízová situácia, je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo 
nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur. 
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5. ZMENY V ZDRAVOTNOM POISTENÍ  

NRSR tlač 277 schválené 24.11.2020 

Minimálny základ szčo 

Novela formálne upravuje určenie minimálneho základu szčo - minimálny základ szčo sa znižuje o 
pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec zamestnancom 
alebo poistencom štátu (osobou podľa § 11 ods. 7). Do r. 2020 bola úprava rozpísaná vo viacerých 
odsekoch zákona, pričom sa pri poistencoch štátu spresňuje, že minimálny základ sa kráti, aj ak štát za 
nich poistné neplatí (VZ presiahne pomernú časť 15-násobku životného minima). 

Elektronické oznamovanie. 

Od 1.1.2021 sa zavádza sa povinnosť pre všetkých zamestnávateľov, t.j. aj pre zamestnávateľov s 1 
alebo 2 zamestnancami zasielať mesačný výkaz zdravotnej poisťovni elektronicky. Zároveň všetky 
oznamovacie povinnosti môže zamestnávateľ plniť len elektronicky, bez ohľadu na počet 
zamestnancov. 

Úpravy od r. 2022 

Od 1.1.2022 - ak zdravotnej poisťovni poskytuje údaj o zmene platiteľa poistného  z dôvodu uvedeného 
v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) (PN, OČR, materské, RP) orgán verejnej moci (napr. SP) podľa § 29b ods. 
6, povinnosť platiteľa poistného oznamovať túto zmenu zdravotnej poisťovni nevzniká. Zamestnávateľ 
bude naďalej oznamovať poberanie náhrady príjmu pri PN. 

Skončenie platnosti niektorých opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou 

Od 1.1.2021 bude opäť možné dať pokutu poistencovi, resp. zamestnávateľovi pri neplnení povinností. 

Ruší sa ustanovenie, podľa ktorého výkaz nedoplatkov, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť 
počas krízovej situácie, sa stáva exekučným titulom až uplynutím ôsmeho dňa po odvolaní krízovej 
situácie. Výkazy nedoplatkov sa stanú účinnými 1.1.2021.  

Poistenec a platiteľ poistného mali počas krízovej situácie posunutú lehotu na plnenie povinností, táto 
lehota po novele končí 8.1.2021. Od 1.1.2021 platia štandardné lehoty na plnenie povinností. 

Napríklad poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní 
- zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu; táto povinnosť nevzniká, ak 

je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR; 
- zmenu alebo vznik platiteľa poistného (szčo alebo štát) 
- zmenu a vznik tzv. samoplatiteľa; najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa poistného -samoplatiteľa, okrem 
prípadu, že sa zamestnanec stal samoplatiteľom z dôvodu štrajku, to oznamuje zamestnávateľ 

- skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (napr. zamestnanie 
v zahraničí), 

- skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa § 
11 ods. 7 písm. g), j), k), l), r) a v), 

- skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného 

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný 
oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla 
bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny. 

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre zmenu 
sadzby poistného od doručenia potvrdenia o tejto skutočnosti takto: 
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- fyzická osoba preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jej telesnej schopnosti, 
duševnej schopnosti alebo zmyslovej schopnosti rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo 
rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu alebo rozhodnutím 
príslušného úradu, 

- fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje preukazom občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom. 

Poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá 
sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na 
vykonanie ročného zúčtovania poistného, výšku dividend vyplatených v predchádzajúcom 
kalendárnom roku najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa 
ročné zúčtovanie poistného vykonáva. 

Štandardné lehoty sa týkajú aj povinností zamestnávateľa, szčo a samoplatiteľa  napr. :  
- oznámiť zmeny platiteľa, napr. vznik a skončenie PP, szčo, oznamovanie štrajku apod. 
- predkladať doklady na výpočet rzzp,  
- poskytovať súčinnosti pri kontrole,  
- oznamovať zmeny názvu, IČO, čísla bankového účtu, dňa určeného na výplatu príjmov (do 8 

dní) 
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6. ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMU OD 1.1.2021 – ZÁVISLÁ ČINNOSŤ. 

6.1 Zmeny v uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane a v RZD. 

Nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť  

Sa ruší od 1.1.2021. Naposledy sa uplatní v RZD alebo DP za rok 2020. V RZD alebo DP za rok 2020 je 
možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť, ktorá je realizovaná  na 
prelome rokov  2020/2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná 
v zdaňovacom období 2020. 

(Ne)dokladovanie dôchodku niektorým zamestnávateľom 

Zákon 221/2019 Z.z. novelizoval zákon o dani z príjmu a s účinnosťou od 1.1.2021 sa obdobné pravidlá 
ako platia pre dokladovanie nároku na daňový bonus vzťahujú aj na dokladovanie poberania a výšky 
starobného alebo predčasného starobného dôchodku zo SP alebo SDS (II. pilier). T.j. rozhodnutie o 
priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku na účely uplatnenia 
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v ročnom zúčtovaní sa nepredkladá zamestnávateľovi, 
ktorý je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v štátnej službe. 
Toto platí už pre ročné zúčtovanie dane za rok 2020. 

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej 
správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a ďalšie orgány sú oprávnené 
požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná 
podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní. 

Informačným systémom verejnej správy je od 1.1.2021 informačný systém Sociálnej poisťovne v časti 
týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia. 

Platnosť vyhlásenia 

Ak  sa zamestnancovi skončilo zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na 
daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom sa zamestnancovi 
skončilo zamestnanie, ak vo vyhlásení zamestnanec neuvedie inak. Pri skončení pracovnoprávneho 
vzťahu teda končí automaticky platnosť vyhlásenia, ak nebola ukončená skôr. 

Zmeny v RZD 

O ročné zúčtovanie dane môže daňovník požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého si 
v zdaňovacom období uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (nie 
len posledného). Naďalej platí, že ak zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú 
časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o 
vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. 

Formálne sa upravuje, že v RZD zamestnávateľ prihliadne aj na príjmy oslobodene od dane, pri ktorých 
neboli splnené podmienky na oslobodenie (napr. rekreačný príspevok uplatnený u viac 
zamestnávateľov). 

Upravuje sa (zmena v § 40 ods. 8), že správca dane pri vrátení sumy naviac zaplatených preddavkov na 
daň alebo preplatkov vyplývajúcich z ročného zúčtovania môže použiť tieto sumy nie len na úhradu 
neuhradených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ale aj na úhradu neuhradenej dane zo 
závislej činnosti z predchádzajúcich rokov. 
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Zamestnávateľ má na mzdovom liste u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie 
identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené (identifikácia namiesto rodného čísla, uvádza 
sa aj v hlásení o vyúčtovaní dane). 

6.2 Zmeny v plneniach oslobodených od dane  

Nepeňažné plnenie - doprava 

Zákon 301/2019 Z.z., časť účinná od 1.1.2021 upravuje výšku nepeňažného plnenia poskytnutého 
zamestnancovi za účelom dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť, ktorá je oslobodená 
od dane na najviac 60 € mesačne. Ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne 
vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto v motorovom vozidle podľa § 19 ods. 
2 písm. s) prvého bodu presiahne sumu 60 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie 
len plnenie nad takto ustanovenú sumu. 

§19 ods. 2 písm. s) sú výdavky na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že 
verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo 
v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a zamestnávateľ na tento účel využíva motorové 
vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3. (motorové vozidlá na prepravu desať a viac 
osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov) 

Pred r. 2021 bolo toto oslobodenie viazané na podmienky, že úhrada od zamestnancov dosiahne aspoň 
60, resp. 30 percent výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom, táto podmienka sa 
zrušila. 

Letná a vianočná odmena – 13. a 14. plat – zrušenie oslobodenia 

Odmena pri príležitosti letných dovoleniek a odmena pri príležitosti vianočných sviatkov nie sú od 
1.1.2021 oslobodené od dane, sú zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti a vstupujú do 
vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie a po novele zákona 
o SP vstupujú aj do VZ zamestnanca a zamestnávateľa na sociálne poistenie. Zároveň možnosť 
poskytnúť tieto plnenia zamestnancom za podmienok podľa Zákonníka práce ostáva. 

6.3 Daňový bonus na dieťa 

Daňový bonus na dieťa sa upravuje (v prechodných ustanoveniach) od  1.7.2021. Výška daňového 
bonusu bude mesačne : 

- 22,17 €  
- 2- násobok bežnej sumy DB (44,34 €) pre dieťa do 6 rokov, naposledy v mesiaci, v ktorom 

dovŕši 6 rokov veku, 
- 1,7 násobok bežnej sumy DB (37,69 €) pre dieťa po dovŕšení 6 rokov do 15 rokov, naposledy 

za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov. 

Daňový bonus na dieťa sa upravuje od  1.1.2022. Výška daňového bonusu bude mesačne : 
- 2- násobok bežnej sumy DB pre dieťa do 6 rokov, naposledy v mesiaci, v ktorom dovŕši 6 rokov 

veku, 
- 1,85 násobok bežnej sumy DB pre dieťa po dovŕšení 6 rokov do 15 rokov, naposledy za mesiac, 

v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov. 
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6.4 Znížená sadzba dane pre malých podnikateľov  

Od r. 2021 je 15 % sadzba dane zo základu dane zisteného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o 
daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 
2 neprevyšujúce sumu 49790 €. Pritom od r. 2020 je zavedené pravidlo na uplatňovanie nezdaniteľných 
časti základu dane (NČ) : o nezdaniteľné časti na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS a na 
kúpeľnú starostlivosť sa najskôr zníži čiastkový základ dane podľa § 5, len ak súčet NČ je vyšší ako 
čiastkový základ dane podľa § 5, zvyšná suma NČ sa uplatní z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2. 

Pre výpočet dane sa osobitne bude posudzovať základ dane tvorený súčtom čiastkového základu dane 
z príjmov podľa § 5 zníženého o NČ, a čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8, 
pričom pri týchto príjmoch bude sadzba dane  

- 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného 
minima vrátane, 

- 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, 
Zo základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o NČ a o daňovú stratu bude 
sadzba dane 

- 15 % ak  príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevýšili sumu 100 000 eur, 
- Ak príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 presiahli sumu 100 000 € sadzba dane bude 

- 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného 
minima vrátane, 

- 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, 
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7. PRIPRAVOVANÉ ZMENY ZÁKONOV S ÚČINNOSŤOU V PRIEBEHU R. 2021 

7.1 Tehotenské a tehotenské štipendium 

NRSR tlač 292 – schválené - tehotenské a presun zmien v ošetrovnom na 1.4.2021 

Novela zákona o SP zavádza od 1.4.2021 novú dávku nemocenského poistenia - tehotenské. Nárok na 
tehotenské má poistenkyňa, ktorá je tehotná, ak  

- je nemocensky poistená (zamestnanie, szčo, DNP), alebo je v ochrannej lehote po skončení 
nemocenského poistenia a 

- v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do 270 dní sa započítava 
obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania 
rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne 
zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť 
povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej szčo.  

Nárok na tehotenské zo SP má aj tehotná poistenkyňa, ktorej by vznikol nárok zo SP, ale ochranná 
lehota (z poistenia v SP) jej zanikla z dôvodu, že sa na ňu začal vzťahovať osobitný systém sociálneho 
zabezpečenia policajtov a vojakov. 

Podmienkou nároku u povinne poistených szčo a dobrovoľne nemocensky poistených (DNP) osôb, 
rovnako ako pri iných nemocenských dávkach je aj, že  

- ak dôvod na poskytnutie dávky vznikol počas trvania poistenia, szčo a DNP osoba musí mať 
zaplatené poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, 
v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku 
nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej szčo a DNP osoby do konca 
kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na 
poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich 
kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; 
podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma 
dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur. 

- ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol po zániku nemocenského poistenia v 
ochrannej lehote, tak za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne 
nemocensky poistenej szčo do zániku nemocenského poistenia, najviac za obdobie posledných 
päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie, 
musia mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti 
poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie. (Dlžoba nižšia ako 5 
eur sa neposudzuje). 

Nárok na tehotenské je od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom 
a zaniká dňom skončenia tehotenstva. Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocen-
ského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo prerušenia povinného 
nemocenského poistenia szčo, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne 
nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej szčo. Očakávaný deň pôrodu a skončenie 
tehotenstva potvrdí lekár na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou 

Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu. DVZ na účely tehotenského sa určuje 
rovnakým spôsobom ako  DVZ alebo pravdepodobný DVZ na účely nemocenských dávok. Rozhodujúce 
obdobie na zistenie DVZ na určenie výšky tehotenského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu 
tehotenstva preradená na inú prácu, sa zisťuje ku dňu tohto preradenia. 
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Maximálna suma DVZ sa určí z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu (12xpriemerná mzda) 
platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod 
na poskytnutie nemocenskej dávky. Zákon stanovuje aj minimálnu sumu tehotenského vo výške 10 % 
DVZ určeného z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý 
dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. 

Minimálna a maximálna suma tehotenského v r. 2021 : 
Všeobecný vymeriavací základ v r 2021 : 13104 (= 1092 x12) 
Minimálne tehotenské na deň : 10 % z 2x 13104/365 = 7,1803 (zaokrúhľuje sa na 4 des.miesta nahor) 
Maximálne tehotenské na deň : 15 % z 2x 13104/365 = 10,7705 (zaokrúhľuje sa na 4 des.miesta nahor) 
V mesiaci, ktorý má 30 dní bude  

- Minimálne tehotenské 215,50 € 
- Maximálne tehotenské 323,20 € 

V mesiaci, ktorý má 31 dní bude  
- Minimálne tehotenské 222,60 € 
- Maximálne tehotenské 333,90 € 

Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021, 
podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje k 1. aprílu 2021. 
 
Príklad 1 
Pani Anna je zamestnaná u zamestnávateľa A od r. 2015, za r. 2020 dosiahla mzdu 10.000 €, počet 
kalendárnych dní, za ktoré bolo zaplatené poistné v r. 2020 je 250. Pani Anna má očakávaný termín 
pôrodu 2.12.2021. Skutočne porodí 25.11.2021. 
Začiatok 27. týždňa pred pôrodom je 27.5.2021. Nárok na dávku tehotenské má pani Anna od 
27.5.2021 do 25.11.2021 
Rozhodujúcim obdobím na určenie DVZ na účely tehotenského je rok 2020. 
DVZ = 10000/250 = 40 
15 % z 40 = 6 €, minimálne tehotenské je 7,1803 €/deň 
Výška tehotenského za mesiac 

- máj 5 dní x 7,1803 = 35,9015, zaokr. 36 € (10 eurocentov nahor) 
- jún 30 dní x 7,1803 = 215,409, zaokr. 215,50 € 
- atď.... 

 
Príklad 2 
Pani Veronika je zamestnaná u zamestnávateľa A od r. 2015, v r. 2020 bola na rodičovskej dovolenke. 
RD jej trvá aj v r.2021. Pani Veronika má očakávaný termín pôrodu 10.8.2021. Skutočne porodí 
15.8.2021. 
Začiatok 27. týždňa pred pôrodom je 2.2.2021. Nárok na dávku tehotenské má pani Veronika od 
1.4.2021 do 15.8.2021  
Rozhodujúcim obdobím na určenie DVZ na účely tehotenského by mal byť rok 2020, keďže v RO pani 
Veronika nemala VZ z dôvodu rodičovskej dovolenky, určí sa DVZ z pravdepodobného zárobku. 
Zamestnávateľ oznámi SP pravdepodobný prijem pani Veroniky v apríli 2020 – sumu 1500 €. 
Pravdepodobný DVZ = 1500/30 = 50 
15 % z 50 = 7,5000, čo je viac, ako minimálne tehotenské  
Výška tehotenského za mesiac 

- apríl : 30 dní x 7,5 = 225 € 
- máj : 31 dní x 7,5 = 232,50 €, atď. 
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Tehotenské pre policajtky a vojačky 

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské,  ak v posledných 
dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola 
nemocensky zabezpečená podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo 
nemocensky poistená podľa zákona o SP najmenej 270 dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo 
profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka.  Nárok vzniká od začiatku 27. týždňa pred 
očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva. 

Výška tehotenského policajtiek a vojačiek je 200 eur mesačne. Nárok na výplatu vzniká od začiatku 
mesiaca, v ktorom začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká 
posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom skončilo tehotenstvo.  

Tehotenské sa poskytuje a j  policajtke a profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie 
zaniklo počas tehotenstva, ak nárok na tehotenské vznikne najneskoršie do ôsmich mesiacov po 
skončení služobného pomeru, a ak nemá nárok na tehotenské podľa zákona o SP a splnila ostatné 
podmienky na vznik nároku na tehotenské. 

Tehotenské štipendium 

Novelou zákona o vysokých školách sa zavádza tehotenské štipendium. Tehotenské štipendium bude 
vyplácané z prostriedkov štátneho rozpočtu. Účelom je najmä pokrytie zvýšených výdavkov spoje-
ných so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na 
narodenie dieťaťa. 

Nárok na tehotenské štipendium má tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike 
a nemá nárok na výplatu tehotenského. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje 
aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. Nárok na TŠ je v období od začiatku 
27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.  TŠ sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v 
ktorom bola podaná žiadosť. Nárok majú všetky tehotné študentky, bez ohľadu na formu štúdia a 
stupeň štúdia, ako aj bez ohľadu na to, či ide o verejnú, štátnu alebo súkromnú vysokú školu. 

Tehotenské štipendium (TŠ) sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, prílohou žiadosti je 
lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a 
potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského. O priznaní 
tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, 
rozhoduje dekan fakulty. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok. 
Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku 
tehotenského štipendia.  Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len 
za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý 
kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august. 
Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho 
mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o 
priznanie tehotenského štipendia. 
Nárok na tehotenské štipendium zaniká 

- vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré 
študentka poberá tehotenské štipendium, 

- vznikom nároku na výplatu tehotenského, 
- skončením tehotenstva alebo 
- skončením štúdia. 

Študentka oznámi vysokej škole uvedené skutočnosti (okrem skončenia štúdia do 10 pracovných dní odo dňa, 
kedy nastala. 
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Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené 
tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie 
Na účely preukazovania nároku na TŠ, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu 
preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany a domáhania sa práv študentky a vysokej 
školy je vysoká škola oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na 
rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. Vysoká škola je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu 
dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 
úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Novela školského zákona zavádza tehotenské štipendium aj pre plnoleté tehotné žiačky strednej 
školy za obdobných podmienok a v rovnakej výške ako pre študentky VŠ. Písomnú žiadosť s prílohami 
podáva tehotná žiačka riaditeľovi školy a riaditeľ školy rozhoduje o priznaní tehotenského štipendia.  
 Nárok na tehotenské štipendium zaniká žiačke okrem prípadov platných pre vysokoškoláčky aj 
podmienečným vylúčením zo školy alebo dňom, kedy prestala byť žiačkou školy. 

7.2 Zmeny v nároku na ošetrovné  

Zákon 467/2019 Z.z. od 1.1.2021 upravil obdobia nároku na ošetrovné a rozšíril okruh možných 
poberateľov ošetrovného. Schválená novela zákona (tlač 292) – presúva účinnosť na 1.4.2021. 

Od 1.4 2021 má nárok na ošetrovné poistenec, ktorý osobne a celodenne ošetruje : 
- Chorého príbuzného v priamom rade (napr. dieťa, rodič, vnuk, vnučka, starý rodič, prastarý 

rodič, pravnuk) 
- Choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade (viď ďalej) 
- Chorého súrodenca 
- Chorého manžela, manželka 
- Chorého rodiča manžela, manželky 

Za dieťa sa považuje vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky) a 
dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu. 

Oproti roku 2020 v zozname pribudli vnuci, starí rodiča, prastarí rodičia, pravnuci a súrodenci. 

Nárok na ošetrovné je, ak poistenec ošetruje uvedené osoby, ak ich zdravotný stav podľa potvrdenia 
príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (ako do r. 2020). 

Naďalej je nárok na ošetrovné, aj ak sa poistenec stará o (zdravé) dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku 
veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným 
stavom, ak 

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, 
- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu 

starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov 
uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo 

- fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie 
alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto 
sa nemôže o dieťa starať. 

Zákon predlžuje dobu nároku na ošetrovné (z 10) na maximálne 14 kalendárnych dní od vzniku potreby 
ošetrovania inej osoby alebo starostlivosti o inú osobu. Zároveň sa od 1.4.2021 zavádza tzv. dlhodobé 
ošetrovné, ktoré sa bude poskytovať najviac za 90 dni (za všetkých poistencov).  

Pri krátkodobom ošetrovnom sa ošetrovné vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného 
ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb alebo osobnej a celodennej starostlivosti o 
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jedno alebo o viac detí len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému 
poistencovi. 

Dlhodobé ošetrovné 

Nárok na dlhodobé ošetrovné má poistenec, ak ošetruje vyššie uvedené choré osoby, ktorých 
zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z 
dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby, ak (ošetrovaný) 
neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom. 

Potrebu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí posudzuje a rozhoduje o nej príslušný 
ošetrujúci lekár, ktorým je 

a) lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak u chorej 
osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola posky-
tovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je pred-
poklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústav-
nej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osob-
nej starostlivosti počas najmenej 30 dní; na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujú-
cich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho za-
riadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia. Indikáciu osobnej sta-
rostlivosti vyznačí v prepúšťacej správe 

b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriat-
ria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardio-
lógia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestézi-
ológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediat-
ria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia. 

Príslušný ošetrujúci lekár potvrdí vznik potreby poskytovania osobnej starostlivosti a prvé 
poskytovanie osobnej starostlivosti na žiadosti o ošetrovné osobe, ktorá bude poskytovať osobnú 
starostlivosť chorej osobe, 

- najneskôr v deň prepustenia chorej osoby zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti,  
- v deň, keď zistil potrebu poskytovania osobnej starostlivosti chorej osobe, ak o potrebe 

poskytovania osobnej starostlivosti rozhodol lekár uvedený v písm. b). 
Príslušný ošetrujúci lekár oznámi tieto skutočnosti všeobecnému lekárovi. 

Všeobecný lekár na predpísanom tlačive potvrdzuje 
- prerušenie a ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti, 
- vznik druhého a ďalšieho poskytovania osobnej starostlivosti, 
- trvanie poskytovania osobnej starostlivosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a 
- ukončenie potreby poskytovania osobnej starostlivosti, 
- určuje termín, kedy je chorá osoba povinná dostaviť sa na kontrolu potreby poskytovania 

osobnej starostlivosti, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje, a na tento účel ho 
predvoláva na kontrolu; ak charakter choroby neumožňuje chorej osobe dostaviť sa na 
kontrolu k všeobecnému lekárovi, kontrolu vykoná všeobecný lekár u pacienta v jeho 
prirodzenom prostredí, 

- zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii potrebu poskytovania osobnej starostlivosti, 
- poskytuje súčinnosť Sociálnej poisťovni pri kontrole posudzovania potreby poskytovania 

osobnej starostlivosti v sporných prípadoch. 

Osoba, ktorej príslušný ošetrujúci lekár alebo všeobecný lekár potvrdil poskytovanie osobnej 
starostlivosti, je povinná do siedmich pracovných dní oznámiť všeobecnému lekárovi začiatok a 
ukončenie poskytovania ústavnej starostlivosti chorej osobe. 
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Chorá osoba, ktorej sa poskytuje osobná starostlivosť, je povinná dostaviť sa k všeobecnému lekárovi 
v určený deň na kontrolu, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje. Ak sa na kontrolu bezdôvodne 
nedostaví, všeobecný lekár ukončí týmto dňom potrebu poskytovania osobnej starostlivosti. 

Ak počas trvania potreby osobnej starostlivosti dôjde k opätovnej hospitalizácii z toho istého dôvodu 
a je predpoklad, že potreba poskytovania osobnej starostlivosti bude z toho istého dôvodu trvať aj po 
ukončení hospitalizácie, potreba poskytovania osobnej starostlivosti sa neukončí. 

Ak v tom istom prípade dôjde k opätovnému prevzatiu ošetrovania (v prirodzenom prostredí) tým 
istým poistencom, podmienky nároku na ošetrovné sa posudzujú ku dňu prvého prevzatia. Poistenec 
môže prevziať ošetrovanie fyzickej osoby (v prirodzenom prostredí) v tom istom prípade od iného 
poistenca najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho prevzatia; to neplatí, ak poistenec nemôže 
pokračovať v ošetrovaní z dôvodu, že mu to podľa lekárskeho posudku neumožňuje jeho nepriaznivý 
zdravotný stav. 

Dlhodobé ošetrovné sa bude poskytovať najviac za 90 dní, do 90 dní sa započítava len skutočná doba 
starostlivosti, čiže ak bolo poskytovanie starostlivosti prerušené (napr. hospitalizáciou) za tieto dni 
nárok na ošetrovné nie je, ale ani sa nepočítajú do 90 dní. Maximálny počet 90 dní sa pritom počíta 
v úhrne za všetkých poistencov, ktorí poskytovali starostlivosť chorému. Dlhodobé ošetrovné, na ktoré 
vznikol nárok z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania tej istej chorej osoby, sa za obdobie 12 
mesiacov od vzniku prvého nároku na výplatu tohto dlhodobého ošetrovného v tomto období vyplatí 
v úhrne všetkým poistencom najviac za 90 dní. Poistenec nemá nárok na výplatu dlhodobého 
ošetrovného za dni, počas ktorých má nárok na výplatu krátkodobého ošetrovného. 

Pri dlhodobom ošetrovnom sa ošetrovné vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného 
ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb len raz a len jednému poistencovi.. 

AJ pri krátkodobom aj pri dlhodobom ošetrovnom nárok na ošetrovné nemá poistenec (rovnako ako 
pred r. 2021) za dni, počas ktorých  

- sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca  
- má nárok na výplatu nemocenského, 
- má nárok na výplatu materského, 
- pre dočasnú pracovnú neschopnosť nevykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, ak mu patria náhrady na úrovni platu vrátane ostatných náležitostí podľa 
osobitného predpisu. 

Pri krátkodobom ošetrovnom sa maximálna doba nároku na ošetrovné 14 dní od vzniku potreby 
ošetrovania o tieto dni (napr. PN) nepredlžuje. Pri dlhodobom ošetrovnom sa tieto dni nezapočítavajú 
do maximálnej doby nároku 90 dní (nárok na ošetrovné sa posúva). 

Pri krátkodobom ošetrovnom doba ošetrovania, najviac do 14 dňa od vzniku potreby ošetrovania je 
dobou, za ktorú je vylúčená povinnosť platiť poistné u zamestnancov, povinne poistených szčo 
aj dobrovoľne poistených osôb. Poistenie sa zamestnancovi a povinne poistenej szčo (nie dobrovoľne 
poistenej osobe) prerušuje od 15. dňa potreby ošetrovania, resp. starostlivosti. 

Pri dlhodobom ošetrovnom sú dňami, za ktoré je vylúčená povinnosť platiť poistné dni ošetrovania, 
najviac 90 dní, poistenie sa prerušuje (okrem dobrovoľného poistenia) od 91. dňa ošetrovania chorej 
osoby. 

Ak existuje naraz viacero z nasledovných dôvodov, pre ktoré by sa poistenia zamestnanca alebo szčo 
prerušilo : 

- Uplynutie 52 týždňov od vzniku PN 
- Uplynutie 14 dní od vzniku krátkodobej OČR 
- Uplynutie 90 dní dlhodobého ošetrovného 

poistenie sa preruší z dôvodu, ktorý vznikne najneskôr. 
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Príklad 3 
Zamestnanec A ošetruje choré dieťa od 1.5., potreba ošetrovania trvá do 20.5.  

a) Nárok na ošetrovné má zamestnanec A do 14.5., od 15.5. sa prerušuje poistenie 
b) Zamestnanec A sám ochorel a má nárok na náhradu príjmu pri PN od 5.5. do 10.5. – nárok na 

ošetrovné má zamestnanec A za obdobie od 1.5. do 4.5. a od 11.5. do 14.5..  
V oboch prípadoch od 15.5. zamestnanec A nemá nárok na ošetrovné, ale má ospravedlnenú 
neprítomnosť v práci z dôvodu ošetrovania chorej osoby. 
 
Príklad 4 
Pán C prevzal chorého rodiča do dlhodobého ošetrovania 10.6.. Pán C v období od 1.7. do 20.7. súčasne 
ošetruje aj vlastné choré dieťa (požiada krátkodobé ošetrovné), rodiča ošetruje do 31.7. 
Pán C má  

Za obdobie od 10.6. do 30.6. nárok na dlhodobé ošetrovné (DVZ sa zisťuje k 10.6.) 
Za obdobie od 1.7. do 14.7. nárok na krátkodobé ošetrovné (na dieťa, DVZ sa zisťuje k 1.7.) 
Za obdobie od 15.7. do 31.7. nárok na dlhodobé ošetrovné (DVZ k 10.6.) 

Pán Cyril má vylúčenú povinnosť platiť poistné za celé obdobie od 10.6. do 31.7., poistenie sa mu (k 
15.7.) neprerušuje. 
 
Príklad 5 
Páni B a C majú chorého (spoločného) rodiča X, lekár vyznačil, že ide o dlhodobú OČR, potreba 
starostlivosti vznikla 1.5.2021.  
Pán B požiadal o ošetrovné od 1.5.2021, najskôr po 30 dňoch môže (nemusí) do starostlivosti rodiča 
prevziať iná osoba. 
Pán C prevzal rodiča do starostlivosti 10.6.. Pán C v období od 1.7. do 10.7. ošetruje aj vlastné choré 
dieťa (požiada krátkodobé ošetrovné), rodiča ošetruje do 31.7. 
Pán B opätovne prevzal rodiča do starostlivosti od 1.8.2021, starostlivosť o chorého rodiča je potrebná 
do 15.8.2021. 
Pán B má nárok na dlhodobé ošetrovné za obdobie od 1.5. do 9.6., spolu 40 dní. K 9.6. oznámi 
ukončenie starostlivosti o rodiča. 
Pán C má nárok na dlhodobé ošetrovné za obdobie od 10.6. do 30.6. a od 11.7. do 31.7., spolu 21+21 = 
42 dní. DVZ sa určí k 10.6.. 
Pri rodičovi X bolo z limitu 90 dní dlhodobého ošetrovania vyčerpaných do 31.7. 40+42 = 82 dní.  
Pán B má znovu nárok na ošetrovné za obdobie od 1.8., ale len 90-82= 8 dní, čiže do 8.8.. Výška 
ošetrovného za toto obdobie je pánovi B určená z DVZ zisteného k 1.5.2021. Od 9.8.. má pán B 
neplatenú OČR – ospravedlnenú neprítomnosť v práci, a prerušuje sa mu poistenie v SP. 
Ak by rodič X bol opätovne chorý : 

- Do 30.4.2022 nevznikne nárok na dlhodobé ošetrovné žiadnemu poistencovi, ani pánovi B ani 
C ani žiadnej inej osobe 

- Pánovi B aj C môže vzniknúť nárok na krátkodobé ošetrovné kedykoľvek, keď vznikne potreba 
ošetrovania rodiča X =  na OČR nesmie lekár vyznačiť dlhodobé ošetrovanie 

Páni B aj C môžu čerpať kedykoľvek dlhodobé ošetrovné na inú osobu. 

Poistencom štátu v zdravotnom poistení sú : 
- Pri krátkodobom ošetrovnom – osoby ktoré majú nárok na ošetrovné a aj ak im zanikol nárok 

na ošetrovné z dôvodu uplynutia 14 dní od vzniku potreby OČR a potreba OČR naďalej trvá 
- Pri dlhodobom ošetrovnom – osoby, ktoré poberajú ošetrovné, alebo ak poskytujú 

starostlivosť dlhodobo chorej osobe aj po 90. dni tejto starostlivosti 

PRECHOD OČR pred účinnosťou zákona 
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Ak potreba osobného a celodenného ošetrovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vznikla 
pred  účinnosťou novely  a trvá aj po účinnosti novely : 

- Nárok na ošetrovné je najviac 10 kalendárnych dní 
- Vylúčenie povinnosti platiť poistné trvá najdlhšie do 10. dňa OČR 
- Poistenie sa prerušuje od 11. dňa OČR 

7.3 Základná výmera dovolenky v r. 2022. 

Pripravovaná novela s účinnosťou od 1.1.2022 rieši situáciu ak sa zamestnanec stará o dieťa len časť 
roka a to tak, že zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu 
kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok nad rámec základnej výmery dovolenky (4 
týždne) patrí  v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v 
príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka. 

7.4 Domácka práca a telepráca 

NRSR tlač 325 po prvom čítaní s navrhovanou účinnosťou od 1.3.2021 

Novela zavádza novú úpravu domáckej práce : 

Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v 
rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide 
o  

a) domácku prácu, 
b) teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza 
pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. 

Pravidelnosť neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného 
(určeného) týždenného pracovného času, domácka práca/telepráca sa môže vykonávať aj v 
dohodnutom rozsahu, ktorý je časťou ustanoveného (určeného) týždenného pracovného času (napr. 
jeden, dva dni v týždni).  

Za domácnosť zamestnanca sa považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska 
zamestnávateľa. V zmysle navrhovanej právnej úpravy to môže byť hocijaké miesto vrátane takého 
dojednania miesta, že zamestnanec si sám vyberá odkiaľ bude prácu vykonávať, ak to povaha práce 
umožňuje (t.j. dojednanie nebude obsahovať konkrétne miesto výkonu práce ale určenie, že miesto 
výkonu práce sa ponecháva na zamestnanca). Týmto sa umožňuje aj tzv. mobilná práca (na rôznych 
miestach). 

Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v 
pracovnej zmluve. V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom 
rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce 
umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo 
minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca 
alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. 

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne 
alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti 
zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to 
umožňuje. Pri výkone príležitostnej práce z domácnosti zamestnanca : 

- zamestnávateľ zabezpečuje ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, 
najmä pokiaľ ide o programové vybavenie.  
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- zamestnanec je povinný bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch 
spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia, o nefunkčnosti 
internetového pripojenia alebo o iných podobných príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať 
prácu 

- Zamestnanec má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého 
odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná 
pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a 
prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo 
telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec 
odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v tomto čase. 

- Zamestnanec nesmie byť zvýhodnený alebo obmedzený v porovnaní s porovnateľným 
zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci 
bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa alebo sa domácka práca alebo telepráca bude 
vykonávať v pružnom pracovnom čase. Ak nie je uvedené dohodnuté, rozvrhuje pracovný čas 
zamestnávateľ podľa pravidiel Zákonníka práce. 

Ak zamestnávateľ dohodol so zamestnancom, že si pracovný čas bude zamestnanec rozvrhovať sám,  , 
nemôže mu do tohto procesu nijako vstupovať (určovaním časového rozsahu v rámci dňa, určovaním 
pracovných dní v týždni, a pod.) Čiže znakom domáckej práce a telepráce nie je „samorozvrhovanie“ 
pracovného času zamestnancom, ale strany sa na ňom môžu dohodnúť. 

Ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho pracovný 
pomer sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami: 

- neuplatňujú sa ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom 
dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni,  

- neuplatňujú sa ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ,  
- zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem 

náhrady mzdy pri prekážke z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka, 
- zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 

mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové 
zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa 
zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. 

Zamestnávateľ prijme pri domáckej práci alebo telepráci vhodné opatrenia, najmä 
- uhrádza za podmienok podľa § 145 ods. 2 preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca 

spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov 
potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce (napr. náklady na elektrinu, na 
nadštandardné pripojenie na internet potrebné na výkon práce). Určenie nákladov sa robí v 
každom prípade osobitne O použití vlastných prostriedkov musí existovať dohoda so 
zamestnancom alebo v KZ (viď. § 145 ods. 2), pričom bez dohody zamestnancovi nepatrí ani 
náhrada nákladov ako ani náhrada škody na vlastných veciach, ktoré použil na výkon práce bez 
súhlasu zamestnávateľa. Predmetom dohody (resp. rozsah môže vyplývať aj z vnútorného 
predpisu) je aj otázka úhrady nákladov, spôsobu ich preukazovania. Povinnosť preukázať 
zvýšené náklady má zamestnanec. § 145 ods. 2 : „Za podmienok dohodnutých v kolektívnej 
zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhrady za 
používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na 
výkon práce, ak ich využíva s jeho súhlasom“ 

- informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a 
programového vybavenia, ako aj o následkoch v prípade porušenia týchto obmedzení, 
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- predchádza izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od 
ostatných zamestnancov a umožní mu vstup na pracovisko zamestnávateľa, ak je to možné, za 
účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami, 

- umožňuje zamestnancovi vykonávajúcemu domácku prácu alebo teleprácu prístup k 
prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom výkonu 
práce na pracovisku zamestnávateľa. 

Pri telepráci navyše zamestnávateľ 
- zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické vybavenie a programové vybavenie 

potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu 
používa po dohode so zamestnávateľom vlastné technické vybavenie a programové vybavenie, 

- zabezpečuje ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o 
programové vybavenie, 

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu je povinný bezodkladne informovať 
zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a 
programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia alebo o iných podobných 
príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu. 

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu má právo počas jeho nepretržitého 
denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s 
ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý 
práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce 
alebo telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec 
odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v tomto čase. 

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v 
porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. 

7.5 Zmena v poskytovaní stravovania 

NRSR tlač 325 po prvom čítaní s navrhovanou účinnosťou od 1.3.2021 

 

§ 152 Stravovanie zamestnancov 

(v navrhovanom znení od 1.3.2021) 
 Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie 

zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; túto 
povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pri-
delenému zamestnancovi. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú 
cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom 
pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a voči zamestnancovi, ktorému poskytuje 
účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok 
na stravovanie“). Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí. 

 Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä poskytovaním jedného tep-
lého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo 
vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo za-
bezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzic-
kej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. 
Nárok na poskytnutie stravy Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie 
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finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny 
vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestná-
vateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. 

 Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, 
najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v 
trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na 
najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného 
predpisu. 

 Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzic-
kej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie 
hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 
75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného 
predpisu. 

 Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzic-
kej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravova-
cích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hod-
noty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. 

 Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume uvedenej 
v odseku 3 8, len ak  
a) povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky 
výkonu práce na pracovisku, 
b) zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2,  
c) zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo 
zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov 
zabezpečených zamestnávateľom, 
d )ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ  mu 
nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení 
iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vy-
konávanej domáckej práce alebo telepráce (pôvodný bod 7) 

 Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení 
alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa odseku 
6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostred-
níctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať 
stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného 
príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ určí primeranú lehotu na výber zo 
strany zamestnanca a minimálnu dobu, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím 
výberom, najviac však 12 mesiacov. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti 
zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na 
stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom pred-
pise. Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi 
stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie 
sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytuje  za-
mestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8. Do uskutoč-
nenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravo-
vanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie spro-
stredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje 
finančný príspevok na stravovanie v sume podľa odseku 8 
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 Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na 
stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 % 
minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4. Ak zamestnávateľ neprispieva 
na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3, suma finančného príspevku na stra-
vovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4, naj-
viac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 
podľa osobitného predpisu. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety 
zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu. 

 Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov 
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovo-
lenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci, 
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien 
za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom, 
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na 
stravovanie podľa odseku 3. 

 
Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný v súlade so Zákonníkom práce je od 1.3.2021 príjmom 
zamestnanca oslobodeným od dane. Príspevok nevstupuje do VZ na SP a ZP. 
Stravné pri pracovnej ceste 5-12 hod : 5,10 € 
Minimálna hodnota stravnej poukážky 75 % z 5,10 = 3,825 zaokr. 3,83 € 
Minimálny príspevok na stravu : 55 % z 3,83 = 2,1065, zaokr.2,11 € 
Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravu : 55 % z 5,10 = 2,81 € 
 
Príklad 6 
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom zariadení, na stravovanie prispieva 
sumou 2,80 €.. Zamestnanec podľa lekárskeho potvrdenia nemôže využívať stravovanie v stravovacom 
zariadení. Zamestnávateľ mu poskytne finančný príspevok v rovnakej výške, t.j. 2,80 €.  
 
Príklad 7 
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky v hodnote 4,50. Na stravovacie 
poukážky zamestnávateľ prispieva sumou 2,50 (minimálne 55 % = 2,475 €). Finančný príspevok na 
stravu pre zamestnancov, ktorí si tento spôsob vyberú bude  2,50 €.  
 
Príklad 8 
Zamestnávateľ neposkytuje žiadnym stravovacie poukážky. Výšku finančného príspevku na stravovanie 
si môže zamestnávateľ určiť  v rozmedzí  2,11 až 2,81 €. 

Zamestnávateľ, ktorý pred 1.1.2022 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s 
právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, 
je povinný postupovať pri poskytovaní stravovania podľa Zákonníka práce (§ 152 ods. 2, 3 a 6) 
platného pred 1.3.2021 až do skončenia tejto zmluvy, najneskôr však od 1. januára 2022. 

Zamestnávateľ, ktorý zamestná zamestnanca od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021, alebo 
zamestnávateľ, ktorému účinnosť zmluvy o zabezpečení stravovacích poukážok skončí v období od 
1.3.2021 do 31.12.2021, je povinný postupovať podľa Zákonníka práce (§ 152 ods. 2, 3 a 6) v znení 
účinnom pred 1.3.2021. 
(nejasné, resp. zmätočné znenie) 

Dôvodová správa : „V praxi zamestnávatelia, osobitne vo verejnej správe, obstarávajú 
sprostredkovateľov stravovania, aby získali najlepšiu cenu za službu. Zmluvy o sprostredkovaní 
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stravovania sú však uzatvárané aj na dlhšie časové obdobie a nie je možné ich vždy, bez výpovednej 
doby, resp. bez ďalších nákladov vypovedať. Z tohto dôvodu sa ponecháva primeraný časový priestor 
na možnosť ich skončenia v prípade, ak u zamestnávateľa dôjde k zmene v spôsobe prispievania na 
stravovanie, resp. na ich modifikáciu, ak si poskytovanie stravovacích poukážok vyberie len časť 
zamestnancov.“ 

7.6 Pripravované zmeny v dohodách od 1.3.2021 

Dohody mladistvých. 

Zákonník práce od 1.3.2021 upresňuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na prácu mladistvých dohodárov 
(vzťahovali sa len pre pracovné pomery) a to : 

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich 
fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú 
starostlivosť. To isté platí aj pre školy a občianske združenia podľa osobitného predpisu, ak v rámci 
svojej účasti na výchove mládeže organizujú práce mladistvých. 

Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by viedol pri zvyšovaní 
pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia mladistvých zamestnancov. 

Ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvého zamestnanca prácou, na ktorú získal kvalifikáciu, 
pretože je jej výkon mladistvým zamestnancom zakázaný alebo preto, že podľa lekárskeho posudku 
ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto 
prácu vykonávať, poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii. 

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri 
razení tunelov a štôlní. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom 
na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, 
nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé. Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým 
zamestnancom, sú ustanovené nariadením vlády. 

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú vystavení 
zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a 
zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. 

Dohody o brigádnickej práci študentov 

DoBPŠ možno uzatvoriť s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej 
formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na 
základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho 
roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. 

Upravuje sa okruh osôb, s ktorými možno DoBPŠ uzatvoriť, a to  
- Za osobu, ktorá má štatút žiaka SŠ sa na účely DoBPŠ považuje aj fyzická osoba v čase od 

riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka.  
- Za osobu, ktorá má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, sa na účely DoBPŠ 

považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského 
štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. 

Neoddeliteľnou súčasťou DoBPŠ je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte 
študenta dennej formy vysokoškolského štúdia; to neplatí po skončení SŠ alebo prvého stupňa dennej 
formy VŠ. Po skončení SŠ alebo dennej formy VŠ sa štatút žiaka SŠ a štatút študenta dennej formy VŠ 
vysokoškolského štúdia podľa sa preukazuje dokladom o riadnom ukončení štúdia. 
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7.7 Ďalšie pripravované zmeny Zákonníka práce od 1.3.2021 

Predĺženie skúšobnej doby 

Ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane 
celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň. 

Dočasné pridelenie 

Pri dočasnom pridelení zamestnanca medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou dohodnutom 
bezodplatne je možné prideliť zamestnanca, aj keď nie sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové 
dôvody a aj pred uplynutím 3 mesiacov od vzniku pracovného pomeru. Bezodplatným pridelením nie 
je dotknutá náhrada nákladov preukázateľne vynaložených na pracovné podmienky vrátane  mzdových 
podmienok a na podmienky zamestnávania zamestnanca. 

Pružný pracovný čas pri pracovnej ceste 

Pružný pracovný čas sa neuplatní v deň, počas ktorého je zamestnanec na pracovnej ceste. 
Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny. Toto ustanovenie sa 
neuplatní, ak pracovná cesta zasahuje výlučne do základného pracovného času alebo ak sa 
zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú inak. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami 
zamestnancov určiť ďalšie prípady, v ktorých sa toto ustanovenie neuplatní. 

7.8 Úprava v nelegálnom zamestnávaní 

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú 
jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „posky-
tovateľ služby“) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide 

- o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu 30 (bolo päť) dní v období 12 
mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo 

- o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce. 
 


