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Opatrenia v sociálnej oblasti – rozbor zákona 

Dňa 3. 4. 2020 bol v Národnej rade SR schválený zákon č. 68/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

Zákon predložilo MPSVaR SR ako reakciu na aktuálnu situáciu s cieľom zmiernenia ekonomických 

dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie a poistného na zdravotné poistenie. 

Zákon novelizuje tieto právne predpisy: 

I. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

II. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

III. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

IV. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení 

I. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

• Odkladá sa odvod poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo 

poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec 2020, a to do 31. júla 

2020. Odklad poistného sa týka len zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí 

vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti najmenej o 40 % (spôsob preukazovania obratu určí vláda nariadením). 

POZOR!  Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ 

naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti! 

mailto:sekretariat@asociaciapz.sk


 
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava| www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414 

1  

Zároveň sa splnomocňuje vláda SR, aby nariadením mohla ustanoviť  ďalšie obdobie, na ktoré 

sa nebude vzťahovať pôvodná splatnosť poistného podľa § 143 zákona o sociálnom poistení. 

 Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za toto obdobie ani v 

termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im môže povoliť splátky 

tohto poistného bez úroku. 

• Na plnenie povinností zamestnávateľa podľa § 231 ods. 1 a 2 sa použije splatnosť poistného 

podľa § 143 ods. 1 druhej vety až štvrtej vety a ods. 2 (napr. prihlasovanie zamestnanca do 

registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, výkazy poistného je 

zamestnávateľ povinný vykonať/predložiť v „pôvodnej” splatnosti). 

•  Na účely posúdenia nároku na nemocenské dávky a dôchodkové dávky pri SZČO a na 

dôchodkové dávky: 

a) pri zamestnancoch zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2 (napr. likvidátor), alebo 

b) pri zamestnancoch, ktorí sú štatutárnym orgánom zamestnávateľa a majú najmenej 50 % 

účasť na majetku zamestnávateľa, alebo  

c) pri zamestnancoch, ktorí sú členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a majú najmenej 

50 % účasť na majetku zamestnávateľa, 

 sa podmienka zaplatenia poistného, ktorého splatnosť sa z dôvodu krízovej situácie odložila 

považovala počas trvania odkladu za splnenú. 

 V prípade, ak nedôjde k zaplateniu predmetného poistného v ustanovenej predĺženej lehote, 

bude táto podmienka nesplnená od vzniku nároku, čo znamená, že príjemca dávky bude 

musieť vrátiť priznanú dávku, resp. jej adekvátnu časť. 

II. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

• Dochádza k zmenám v ustanoveniach definujúcich splatnosť povinných príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie, a to všeobecným odkazom na zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení, a to z dôvodu, že povinné príspevky sa platia a odvádzajú spolu 

s poistným. 
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III. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Odkladá sa splatnosť preddavku za marec 2020 na poistné zamestnávateľov a preddavku na 

poistné samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu 

podľa osobitného predpisu (Zákon o účtovníctve) alebo pokles príjmov z podnikania a z inej 

zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (Zákon o dani z príjmov) o 40 % a viac v 

dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19. Nový termín splatnosti je do 31. júla 2020. 

POZOR! Povinnosť vykazovať poistné tým nie je dotknutá! 

Spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitných predpisov ustanoví nariadenie vlády 

podľa splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení. Splnomocňovacie ustanovenie umožní vláde SR ustanoviť odklad splatnosti 

preddavku na poistné aj na iné mesiace. 

IV. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení 

• Ak má zamestnávateľ povinnosť platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa 

zákona č. 650/2004 Z. z., navrhuje sa odklad platenia týchto príspevkov u zamestnávateľa, u 

ktorého došlo k medziročnému poklesu čistého obratu alebo príjmov z podnikania o 40 % a 

viac, a to v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a šírením koronavírusu 

SARSCoV-2 na území SR. Navrhuje sa, aby odklad platenia týchto príspevkov kopíroval režim 

ustanovený pre poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky 

poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO, ktorý bude ustanovený v navrhovanom 

prechodnom ustanovení § 293et ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z., ktorý bude ustanovený v 

navrhovanom prechodnom ustanovení § 293et ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. (t. j. za marec 

do 31. júla 2020) 

Dátum účinnosti: Dňom vyhlásenia (6. 4. 2020) 
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