
 

 

 

 

1. Môže mi zamestnávateľ nariadiť dovolenku „zo dňa na deň“ počas 
mimoriadnej situácie? 
V zmysle schválenej novely Zákonníka práce, v čase mimoriadnej situácie 
(ale aj núdzového stavu alebo výnimočného stavu - a počas dvoch 
mesiacov po ich odvolaní) je zamestnávateľ povinný oznámiť 
zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej sedem dní vopred, a ak ide o 
nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce, najmenej dva 
dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca. 
 

2. Môže mi  zamestnávateľ dať výpoveď počas trvania dôležitej osobnej 
prekážky v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, 
osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo 
osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu? 
V zmysle schválenej novely Zákonníka práce, v čase mimoriadnej situácie 
( ale aj núdzového stavu alebo výnimočného stavu - a počas dvoch 
mesiacov po ich odvolaní) zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú 
prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, 
osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo 
osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu, sa na účely § 64 
Zákonníka práce posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne 
za práceneschopného. Je tak chránený pred uplatnením výpovede zo strany 
zamestnávateľa ako keby bol práceneschopný.  
 

3. Môže mi zamestnávateľ nariadiť výkon iného druhu práce, ako mám 
v pracovnej zmluve? Kedy ma môže zamestnávateľ preradiť na inú prácu 
bez môjho súhlasu? 
Zamestnanec nie je povinný vykonávať inú prácu, ako má dohodnutú 
v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ sa musí so zamestnancom na výkone 
inej práce, ako je dohodnutá v pracovnej zmluve, dohodnúť. Bez súhlasu 
zamestnanca môže dôjsť k jeho preradeniu na inú prácu, ako bola 
dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na 
zmiernenie jej bezprostredných následkov, avšak len na čas nevyhnutnej 
potreby. Aj v takom prípade je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať 
so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má 
preradenie trvať. 
 

4. Kedy mám právo odmietnuť vykonávanie práce? 
Zamestnanec je oprávnený odmietnuť vykonávať prácu alebo opustiť 
pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je 
bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo 
zdravie iných osôb (§ 12 Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci). 
Takéto odmietnutie nie je možné posudzovať ako nesplnenie povinnosti 
zamestnanca. Na takýto postup musí mať zamestnanec reálny a 
preukázateľný dôvod! Zodpovednosť na preukázanie tejto dôvodnej 
domnienky o ohrození života a zdravia je na strane zamestnanca, ktorý 
odmietne prácu vykonávať. Rovnako nemožno posudzovať ako nesplnenie 
povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, 
ktorý bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie zamestnanca 
alebo iných osôb.  
 

5. Môže mi zamestnávateľ skrátiť pracovný čas? 
Dohodnutý týždenný pracovný čas  (úväzok) môže zamestnávateľ skrátiť len 
po dohode so zamestnancom (§ 49 Zákonník práce).  
 

6. Môže mi zamestnávateľ dať výpoveď z dôvodu koronavírusu?                
Nie, nemôže. Zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi len 
z dôvodov, vymenovaných v § 63 Zákonníka práce.   
 

7.  Môže mi zamestnávateľ nariadiť tzv. „home office“ v čase mimoriadnej 
situácie? Môže sa zamestnanec v čase mimoriadnej situácie domáhať 
práce z domácnosti? 

V zmysle schválenej novely Zákonníka práce, tým zamestnancom, u ktorých 
to povaha práce, resp. druh práce umožňuje, je zamestnávateľ oprávnený 
určiť výkon práce formou „home office“, a to počas účinnosti opatrenia na 
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia, nariadených príslušným orgánom. V tom 
prípade sa dohoda so zamestnancom nevyžaduje. Zároveň podľa schválenej 
novely Zákonníka práce platí, že zamestnanec má právo na vykonávanie 
práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na 
strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré 
neumožňujú výkon práce z domácnosti. Z uvedeného vyplýva, že výkonu 
práce z domácnosti sa zamestnanec môže domáhať  počas účinnosti 
opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia, nariadených príslušným 
orgánom, ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody 
a ak to dohodnutý druh práce umožňuje.  
 

8. Môže mi zamestnávateľ počas vyhlásenej mimoriadnej situácie 
 „zo dňa na deň“ zmeniť rozvrhnutie pracovného času? 
V zmysle schválenej novely Zákonníka práce, v čase mimoriadnej situácie 
(ale aj núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch 
mesiacov po ich odvolaní) rozvrhnutie pracovných času je zamestnávateľ 
povinný oznámiť zamestnancovi najmenej dva dni vopred, ak sa so 
zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na 
týždeň. 
 

9. Môže mi zamestnávateľ nariadiť neplatené voľno kvôli koronavírusu? 
Neplatené voľno nemožno nariadiť. Na čerpanie takéhoto voľna sa vyžaduje 
dohoda zamestnanca so zamestnávateľom. 
 

10. Mám nárok na mzdu, pokiaľ je moja firma uzatvorená z dôvodu 
mimoriadnych opatrení? 
Podľa schválenej novely Zákonníka práce, pokiaľ zamestnanec nemôže 
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 mimoriadnej situácie (ale aj v prípade vyhlásenia 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu), ide o prekážku v práci 
na strane zamestnávateľa. V takom prípade patrí zamestnancovi náhrada 
mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume 
minimálnej mzdy. Na uplatnenie tejto prekážky a prislúchajúcej náhrady 
mzdy vo výške 80% priemerného zárobku nepotrebuje zamestnávateľ 
súhlas ani dohodu s odborovou organizáciou. Novelou však nie je dotknuté 
ustanovenie § 142 ods. 4 Zákonníka práce, kedy sa zamestnávateľ môže 
naďalej so zástupcami zamestnancov dohodnúť na vážnych 
prevádzkových dôvodoch a prislúchajúcej náhrade mzdy počas trvania 
týchto vážnych prevádzkových dôvodov – najmenej však vo výške 60% 
priemerného zárobku. 
 

11. Kedy mám nárok na ošetrovné, tzv. „OČR-ku“ pre uzatvorenie 
predškolských/školských zariadení? 
Od 12. marca 2020 až po celú dobu uzatvorenia škôl má nárok na 
„pandemické ošetrovné“ nemocensky poistený rodič (aj náhradný rodič či 
osvojiteľ) pre deti až do dovŕšenia 11 rokov veku a až do 18 rokov veku pre 
ZŤP deti, pričom v tejto vekovej kategórií netreba potvrdenie lekára.  Na 
základe potvrdenia lekára bude čerpanie ošetrovného možné pre deti až do 
dovŕšenia 16 rokov veku. Dávka bude po celú dobu čerpania 55 % hrubej 
mzdy (v závislosti od výšky hrubej mzdy je to cca 70% čistej mzdy), pričom 
rodičia sa môžu pri čerpaní ošetrovného „prestriedať“. 
 

 Dňa: 8. apríla 2020 

 

 

LISTINA ZÁKLADNÝCH  
PRÁV ZAMESTNANCA POČAS  
EPIDÉMIE KORONAVÍRUSU 

„Nie ste na to sami. Keď budete v zložitej 

situácii, neváhajte sa obrátiť na odborovú 

organizáciu vo vašom závode, člena 

predsedníctva alebo MP OZ KOVO, 

poradíme a pomôžeme vám.“   

Ďalšie informácie nájdete aj na  web stránke OZ KOVO: 

https://www.ozkovo.sk/poradenstvo/koronavirus-

informacie-pre-zamestnancov/ 


