
Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v I. polroku 2020  
 

8) Novela zákona o sociálnom poistení 

Zmeny v poplatkoch zamestnávateľov a SZČO 
 
 

Zámer opatrenia: Zámerom predloženého vládneho návrhu je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie 
alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky 

 

Obsah opatrenia:    
 

   
 

-odpustenie povinnosti pre zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie (pri zamestnávateľoch iba 
poistné  na strane zamestnávateľa) a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie  za mesiac apríl 2020, ak boli z 
dôvodu pandémie ich prevádzky/podniky zatvorené na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva

   -odpustenie platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho 
prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo 
štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj 
(ďalej len „riziková práca“)

   -rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných 
miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v 
zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich 
následkov, realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. e), aj o tých žiadateľov, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. 
pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v 
splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára) alebo z dôvodu straty tržieb už v mesiaci marec 2020 neboli schopní 
splniť si tieto povinnosti za mesiac február 2020

 

Názory proponentov:   

   negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu nižšieho výberu poistného na sociálne poistenie za apríl 2020 od 
dotknutých zamestnávateľov a SZČO

   pozitívny vplyv na časť SZČO, ktoré nebudú musieť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie za apríl 2020

   pozitívne ovplyvnení budú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí budú môcť čerpať príspevky na základe zákona o službách 
zamestnanosti napriek skutočnosti, že si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového 
kalendára) alebo z dôvodu straty tržieb už v mesiaci marec 2020 neboli schopní splniť si tieto povinnosti za mesiac február 
2020 

 

Názory oponentov:

  
  negatívne dopady na hospodárenie poisťovne  

 
 

 

 

Primárny zdroj:  Zákon (č. 95/2020),  ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=65 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 25.4.2020; účinnosť od: 25.4.2020  

Navrhovateľ:  vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)  
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