
OPATRENIA V PRÁVNEJ A SOCIÁLNEJ OBLASTI  V ČASE PANDÉMIE 

KORONAVÍRUSU VÝZNAMNÉ PRE ZAMESTANCOV 

 
  
Národná rada SR schválila dňa 2.4.2020 novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

ktorou zavádza zmeny do legislatívnej úpravy pracovných vzťahov počas vyhlásenej 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ako aj počas 

nasledujúcich 2 mesiacov po ich ukončení. Cieľom prijatých zmien je umožniť 

zamestnávateľom flexibilnejšie reagovať vzniknutú situáciu tak, aby neboli nútení prepúšťať 

zamestnancov a rušiť existujúce pracovné miesta. Konkrétne sa jedná o:  

 

 právo zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi prácu z domu (tzv. home office)  v 

prípade, ak to charakter vykonávanej práce umožňuje, práca na pracovisku nie je 

nevyhnutná resp. prítomnosť na pracovisku je riziková z dôvodu šírenia prenosnej 

choroby. Zamestnávateľ má právo nariadiť zamestnancovi prácu z domu aj v prípade, ak 

s tým zamestnanec nesúhlasí. Na druhej strane novela priznáva v tejto súvislosti právo aj 

zamestnancovi, ktorý má nárok vykonávať prácu z domu, ak na strane zamestnávateľa 

nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by bránili výkonu práce z domu 

 

 Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ v zmysle novely povinný oznámiť 

zamestnancovi najmenej dva dni vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. Novela 

ponecháva možnosť dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom na kratšej dobe 

oznamovania rozvrhnutia pracovného času. V tejto súvislosti upozorňujeme, že 

kompetencia zástupcov zamestnancov v zmysle § 90 ods. 4 Zákonníka práce, t.j. dohoda 

so zamestnávateľom na určení začiatku a konca pracovného času a rozvrhu pracovných 

zmien nebola touto novelou žiadnym spôsobom dotknutá. 

 

 Skrátenie lehoty na určenie čerpania dovolenky počas mimoriadnej situácie, konkrétne 

zamestnávateľ má povinnosť oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky v lehote 

najmenej 7 dní vopred, v prípade ak sa jedná o nevyčerpanú dovolenku za 

predchádzajúci kalendárny rok  dokonca v lehote 2 dni pred začiatkom čerpania 

dovolenky.  

 

 Ochrana zamestnanca  

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci pre dôležitú 

osobnú prekážku v práci, ktorou je karanténa, izolácia alebo celodenná starostlivosť 

o chorého člena rodiny. Zamestnancovi za tento čas nepatrí náhrada mzdy. 

Zamestnanec, ktorému je nariadená karanténa alebo využil dôležitú osobnú prekážku v 

práci na starostlivosť o dieťa, sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne 

za práceneschopného. Z uvedeného dôvodu sa na neho vzťahuje počas mimoriadnej 

situácie  zákaz výpovede. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť týmto zamestnancom 

rovnakú ochranu, aká sa poskytuje zamestnancovi, ktorý je PN. 

 

 Náhrada mzdy zamestnancovi v sume 80% jeho priemerného mesačného zárobku, 

najmenej však vo výške minimálnej mzdy v prípade, ak došlo k zatvoreniu prevádzky 

zamestnávateľa z dôvodu  rozhodnutia štátneho orgánu, resp. vyhlásenia núdzového 

https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/vypoved-zo-strany-zamestnavatela


stavu (prekážka v práci na strane zamestnávateľa) a zamestnanec z tohto dôvodu 

nemôže vykonávať prácu.  

Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce, v zmysle 
ktorého sa zamestnávateľ môže so zástupcami zamestnancov dohodnúť na vážnych 
prevádzkových dôvodoch a prislúchajúcej náhrade mzdy počas trvania týchto vážnych 
prevádzkových dôvodov, minimálne však vo výške 60% priemerného zárobku. 
 

 Redukcia povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP počas mimoriadnej situácie, keď 

v prípadoch kedy to nie je objektívne možné, zamestnávateľ nie je povinný oboznámiť 

zamestnanca pri jeho prijatí, preložení, alebo zavedení nového pracovného postupu s 

právnymi predpismi na úseku BOZP, zásadami bezpečnej práce, s nebezpečenstvom 

a ohrozením. Tieto povinnosti sa odkladajú, zamestnávateľ je však povinný splniť 

povinnosti ihneď, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca od odvolania 

krízovej situácie. 

 

 

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení priniesla 

nasledovné zmeny:  

 

 predĺženie vyplácania ošetrovného, tzv. OČR, na celé obdobie starostlivosti o dieťa 

počas uzatvorenia škôl i predškolských zariadení. Toto opatrenie sa týka rodičov detí do 

11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku pre rodičov  prípade dlhodobo 

nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. V uvedených prípadoch nie je potrebné 

potvrdenie lekára. Čerpanie ošetrovného je umožnené aj rodičom detí až do dovŕšenia 

16 rokov veku, t.j. vo veku od 11 do 16 rokov. V tomto prípade je potrebné požiadať o 

potvrdenie detského lekára o nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. Ošetrujúceho 

lekára je možné kontaktovať telefonicky.  

 

 Nárok na ošetrovné majú aj osoby, ktoré zabezpečujú starostlivosť o rodinných 

príslušníkov, ktorým sa poskytuje sociálna služba, ak zariadenie sociálnych služieb (či už 

ambulantné alebo pobytové) bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté.  Za 

rodinných príslušníkov sa pre tento prípad považujú: potomkovia (dieťa, vnuk, 

pravnuk), predkovia (rodič, starý rodič, prastarý rodič), súrodenec, manžel, manželka, 

rodič manžela/manželky. 

 

 Dávka sa bude vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl, t.j. nielen 10 dní, vo výške 55% 

hrubej mzdy. Rodičia sa môžu pri čerpaní ošetrovného budú môcť prestriedať.  

 

 nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od prvého dňa vo výške 55 % 

denného vymeriavacieho základu. Od 1. dňa bude dávku uhrádzať Sociálny poisťovňa,  

nárok na túto dávku bude potvrdzovať lekár. Podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne, je 

akceptovateľné aj telefonické alebo emailové potvrdenie. 

 

Novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení umožňuje 

občanom v tomto období podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu. 
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