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100 dní nonstop pomáhame ľuďom 

25.03.2020                                                   
Pandemické OČR a PN                    
- ošetrovné počas všetkých dní uzatvorenia školských a predškolských zariadení (nielen 10 dní!)  
- predĺženie obdobia vyplácania OČR  v prípade starostlivosti o dieťa do 11 rokov alebo 18 – ak má dieťa 

dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 
- rozšírenie podmienky nároku na nemocenské aj o prípady, keď bola poistencovi nariadená izolácia 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 
- nárok zamestnanca na nemocenské vyplácané SP už od 1.dňa PN (55% denného vymeriavacieho 

základu). 
 

31.03.2020 
Zmeny v Zákonníku práce 
- homeoffice - ak to umožňuje dohodnutý druh práce, zamestnávateľ môže nariadiť výkon práce z domu 

aj bez súhlasu zamestnanca a obdobne aj zamestnanec má právo vykonávať prácu z domu, pokiaľ na 
strane zamestnávateľa neexistujú vážne prevádzkové dôvody. 

- prekážky na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy - ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z 
dôvodu zastavenia alebo obmedzenia činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia stavu núdze, považuje sa to za prekážku v práci na strane 
zamestnávateľa. Za toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada mzdy, ktorá sa však automaticky znižuje 
na 80 % jeho priemerného zárobku (najmenej však vo výške minimálnej mzdy).  

- nariadenie čerpania dovoleniek - skracuje sa lehota na nariadenie čerpania dovolenky 
zamestnávateľom zo 14 dní vopred na najmenej 7 dní.   

- rozvrhnutie pracovného času – skrátila sa lehota na oznámenie rozvrhnutia pracovného času zo 7 dní  
na dva dni vopred, pričom možno so zamestnancom dohodnúť i kratšiu lehotu. 

Predĺženie podporeného obdobia v nezamestnanosti 
- podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o 1 mesiac poistencom, ktorým by uplynulo počas 

krízovej situácie. 

Balík „Prvej pomoci“ 
- vláda schválila balík tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom na podporu 

udržania pracovných miest a činnosti živnostníkov. 
 

02.04.2020 
Odklad odvodov na sociálne poistenie za marec 
- umožnili sme zamestnávateľov a SZČO odklad platenia odvodov na sociálne poistenie za marec. Uhradiť 

by ich mohli až do 31.júla (toto sme však neskôr predĺžili).  
- týka sa osôb, ktoré zaznamenali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej SZČ o 

40% a viac 

Začiatok distribúcie osobných ochranných pracovných prostriedkov a rýchlotestov  
- do zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny = 5,2 mil. eur.  
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06.04.2020 
Úprava podmienok financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu 
- príspevok sa poskytuje na každé miesto v zariadení sociálnych služieb, a to bez ohľadu na to, či je 

obsadené. 
 

14.04.2020 
Zmena projektu „Prvá pomoc“ 
- zrušenie stropu 800 000 € na zamestnávateľa 
- zavedenie „kurzarbeit“ 
- opatrenie 4 pre SZČO, ktoré nemajú povinnosť platiť odvody + jednoosobové s.r.o. bez príjmu 

 

16.04.2020 
Odpustenie odvodov na sociálne poistenie za apríl  
- pre SZČO a zamestnávateľov, ktorí mali v apríli uzatvorenú aspoň 1 prevádzku najmenej na 15 

kalendárnych dní 
 

21.04.2020 
Európska komisia schválila návrh štátnej pomoci a tým dala zelenú projektu „Prvá pomoc“ 

 
24.04.2020 
Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac 
 

28.04.2020 
Poskytovanie rodičovského príspevku počas krízovej situácie 
- rodičom, ktorým zanikol nárok počas krízy a nemajú príjem z práce, sa naďalej poskytuje príspevok v 

sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude v čase krízovej situácie.  
Úpravy pri poskytovaní dávok v hmotnej núdzi 
- zmeny sa okrem posudzovania nároku na túto dávku dotknú aj aktivačných prác. Navrhuje sa zaviesť 

ochranný príspevok v sume 37,30 € pre ľudí, ktorí počas koronakrízy nemôžu vykonávať aktivačné práce.  

 
28.04.2020 
SOS dotácia 
- pre ľudí, ktorí pred koronakrízou pracovali a aktuálne nemajú príjem, napr.  dohodári. Dotácia vo výške 

210 € mesačne. 
 

04.05.2020 
Začiatok testovania klientov a zamestnancov v ZSS 
 
07.05.2020 
Úprava vzniku a zániku poistného pre SZČO v dôvodu posunu lehôt na podanie daňových 
priznaní 
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20.05.2020 
Odklad odvodov na sociálne poistenie  
- odklad platenia odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov a SZČO za obdobie máj 2020 – do 

31. decembra 2020. 
- posun splatnosti odloženého poistného za marec až do 31. decembra 2020 

 

Predĺženie poskytovania „Prvej pomoci“ aj na jún a júl 
- poskytovanie príspevkov aj za jún a júl. 

 

27.05.2020 
Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti tretíkrát o ďalší mesiac 
 

04.06.2020 
Poskytovanie ošetrovného rodičom po otvorení predškolských zariadení, škôl a jaslí 
- poskytované rodičom (al. poistencom starajúcim sa o dieťa), ktorí sa z objektívnych dôvodov (kapacitné 

možnosti) alebo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie) rozhodnú nezapojiť svoje dieťa do 
obnoveného školského vyučovania. 

- poskytovanie ošetrovného počas letných prázdnin v priebehu krízovej situácie rodičovi, ktorého dieťa 
navštevuje škôlku alebo jasle a z kapacitných dôvodov alebo z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa ho ta rodič 
neumiestni. 

 

10.06.2020 
Zabezpečenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov v ZSS 
- ochranné prostriedky sa budú do domovov sociálnych služieb distribuovať aj po skončení mimoriadnej 

situácie, aby sme sa pripravili na prípadnú druhú vlnu. 
 

17.06.2020 
Zvýšenie príspevkov na opatrovanie 
- výška peňažného príspevku na opatrovanie stúpne o viac ako 46 eur, na sumu čistej minimálnej mzdy na 

rok 2020, t. j. až na 476,74 eura mesačne. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a 
celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok sa zvýši o viac ako 23 eur na 238,37 eura. 
 

17.06.2020 
Zvýšenie príspevkov na spolufinancovanie sociálnych služieb 
- pri sociálnych službách sa podobne ako v predošlých rokoch zvyšuje výška finančného príspevku na 

poskytovanie sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti každého klienta. 
 

17.06.2020 
Odklad odvodov na sociálne poistenie za jún 2020  
- odklad platenia odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov a SZČO za obdobie jún 2020 do 31. 

decembra 2020.

 

 


