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Legislatívne správy  

 

 25. týždeň  / obdobie k 17.06.2020  

 

 

Prehľad zmien legislatívy 

č. PRÁVNA OBLASŤ PRÁVNY PREDPIS 

ÚČINNOSŤ 

 
SPRIEVODNÝ  

MATERIÁL (linky) 

ŠTÁDIUM 
PREDPISU 

1. Sociálne- Právo 
sociálneho 

zabezpečenia 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 
ktorým sa ustanovuje výška sadzby na 
jednu hodinu osobnej asistencie a výška 
peňažného príspevku na opatrovanie 

1.7.2020 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24968/1 Schválené Vládou SR 

17.6.2020 

2. Sociálne- Právo 
sociálneho 

zabezpečenia 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 
ktorým sa ustanovuje výška finančného 
príspevku na poskytovanie sociálnej 
služby v zariadeniach sociálnych služieb 
pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické 
osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na 
nárok na starobný dôchodok na rok 
2021 

1.1.2021 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24965/1 

 

Schválené Vládou SR 

17.6.2020 

3. Sociálne- Sociálne 
poistenie 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o 
splatnosti poistného na sociálne 
poistenie v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 

Dňom vyhlásenia https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24966/1 Schválené Vládou SR 

17.6.2020 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24968/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24965/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24966/1
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4. Sociálne- 
Sociálnoprávna 

ochrana detí a sociálna 
kuratela 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 
Z. z. o niektorých opatreniach na 
zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID – 19 

Dňom vyhlásenia https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24960/1 Schválené Vládou SR 

17.6.2020 

 

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej 
asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie (ďalej ako „Nariadenie “).  

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa súčasne zvyšujú všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľa v produktívnom veku pri 
opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie navrhuje zvýšiť na sumu čistej minimálnej mzdy pre 
rok 2020. Ak takéto opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, je výška peňažného príspevku 
na opatrovanie ustanovená v polovičnej výške. 

Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent, ktorému fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyplatí odmenu za každý kalendárny mesiac podľa 
rozsahu vykonanej osobnej asistencie v danom mesiaci. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, ktorá slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na 
osobnú asistenciu sa zvyšuje na sumu 4,82 eur. 

Nariadenie nadobúda účinnosť od 1. júla 2020. 

 

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb 

Dňa 17.06.2020 schálila Vláda Slovenskej republiky nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na 
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré 
dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021 (ďalej ako „Nariadenie “). 

Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s 
prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy a jej výšku na rok 2020 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby 
v týchto zariadeniach (pobytová forma sociálnej služby a ambulantná forma sociálnej služby). V zariadeniach podmienených odkázanosťou navrhovaná výška 
finančného príspevku na rok 2021 v predkladanom návrhu vychádza z doposiaľ uplatňovaného valorizačného mechanizmu, a to z určeného násobku sumy 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24960/1
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mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020 (580 eur/mesiac) pri jednotlivých stupňoch odkázanosti pri poskytovaní pobytovej služby/mesiac/miesto, a to 
konkrétne:  

 0,2 násobku sumy minimálnej mzdy na rok 2020 pri II. stupni odkázanosti, 

 0,45 násobku sumy minimálnej mzdy na rok 2020 pri III. stupni odkázanosti,  

 0,6 násobku sumy minimálnej mzdy na rok 2020 pri IV. stupni odkázanosti, 

 0,85 násobku sumy minimálnej mzdy na rok 2020 pri V. stupni odkázanosti a 

 1,05 násobku sumy minimálnej mzdy na rok 2020 pri VI. stupni odkázanosti.  

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej služby/mesiac/miesto obsadené prijímateľom v rozsahu 8 hodín denne predstavuje 2/3 - t.j. cca 
66,67% z výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby/mesiac/miesto. V porovnaní s rozpočtovým rokom 2020 ide o medziročné zvýšenie 
výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou o cca 10,3 %. 

 

3.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie 

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 
s ochorením COVID-19 (ďalej ako „Nariadenie “). 

Cieľom Nariadenia je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 
a ustanovuje sa ďalší odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 
(SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie jún 2020 do 31. decembra 2020. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí 
vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac. 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

 

4.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 (ďalej ako „Nariadenie “). 

Účelom Nariadenia  je utvoriť podmienky na uvoľňovanie opatrení na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID- 19 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately pri zachovaní povinnosti dodržiavať opatrenia na zabránenie šíreniu COVID-19, zodpovedajúce aktuálnej epidemiologickej situácii. 
Nariadenie 3 zároveň stále umožní zareagovať aj na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie.  
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Nariadenie z prehodnotenia opatrení na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu zohľadňuje niekoľkotýždňové praktické skúsenosti s výkonom opatrení v obmedzenom, resp. hygienickým opareniam 
prispôsobenom režime.  

V Nariadení sú premietnuté niekoľkotýždňové praktické skúsenosti s výkonom opatrení v obmedzenom, resp. hygienickým opareniam prispôsobenom 
režime. Na základe tejto skúsenosti sa schválila: 

 zmena spočívania lehoty na zaradenie dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe súdneho rozhodnutia, do profesionálnej 
náhradnej rodiny na predĺženie tejto lehoty o dva týždne (zohľadnená preventívno-karanténna doba),  

 zrušenie spočívania lehoty na vykonanie povinnosti zrealizovať do dvoch týždňov od prijatia dieťaťa do centra pre deti a rodiny na základe 
neodkladného opatrenia odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možnosti pomoci atď., ktoré sa vykonávajú za účasti 
viacerých osôb 

 zmena v podmienkach návštev rodičov/blízkych osôb v centrách pre deti a rodiny a návštevných pobytov detí mimo centier pre deti a rodiny. 

Oproti aktuálnemu stavu sa rozširuje možnosť kontaktov detí s rodičmi v exteriéri zariadenia aj na interiér, umožňujú sa pobyty rodičov detí a iných blízkych 
osôb v centrách pre deti a rodiny a hlavne sa umožňujú návštevné pobyty detí u rodičov/iných blízkych osôb, samozrejme za Nariadením stanovených 
podmienok (poučenie, hygienické opatrenia a pod.). Celkovo sa Nariadením reaguje na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu, ale nariadenie stále 
umožňuje zareagovať aj na zhoršenie tejto situácie. 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

17.06.2020, Bratislava 

Mgr. Vladimír Fujak 

 

  


