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1. Opatrenia v justícii (zákon č. 9/2021 Z. z. ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie 
ochorenia COVID-19) 
 
a) plynutie hmotnoprávnych lehôt (lehoty ustanovené právnymi 
predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo 
bránenie práv na súde) 
 

 prekluzívne a premlčacie lehoty neplynú od 14.01.2021 až do 
28.02.2021. Pokiaľ tieto lehoty uplynuli medzi 31.12.2020 a 
14.01.2021 skončia najskôr 30 dní po dni účinnosti zákona, 
teda po 14.01.2021, 

 prekluzívna lehota je lehotou, v ktorej pokiaľ oprávnená osoba 
neuplatní svoje právo, príslušné právo zanikne. Premlčacia 
lehota je lehotou, v ktorej pokiaľ nebude príslušné právo 
uplatnené oprávnenou osobou na súde, povinná osoba môže 
priznanie tohto práva namietnuť a súd uplatnené právo 
neprizná. Prekluzívne ako aj premlčacie lehoty vyplývajú z 
právnych predpisov.  

 zákon sa netýka lehôt, ktoré vyplývajú zo záväzkových 
vzťahov. Tieto plynú naďalej a príslušná zmluvná strana je 
povinná ich dodržiavať, pokiaľ nie je zbavená svojej povinnosti 
uplatnením prekážky vyššej moci (vis maior), alebo 
nemožnosťou plnenia.   

 
b) plynutie procesnoprávnych lehôt (lehoty ustanovené zákonom 
alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred 
súdom účastníkmi konania a stranami v konaní) 
 

 lehoty neplynú od 14.01.2021 až do 28.02.2021. Pokiaľ tieto 
lehoty uplynuli medzi 31.12.2020 a 14.01.2021 skončia 
najskôr 30 dní po dni účinnosti zákona, teda po 14.01.2021, 
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 avšak súd môže určiť, že dané ustanovenie o plynutí lehôt sa 
nepoužije a určí novú primeranú lehotu, a to v prípade, ak vec 
neznesie odklad z dôvodu ohrozenia života, zdravia, 
bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo 
účastníka konania. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustný 
opravný prostriedok, 

 
c) speňaženie majetku dlžníka 
 

 speňaženia majetku dlžníka na dražbe, poverením predajom 
majetku dražobníka, organizovaním ponukového konania 
alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju 
majetku vykonaný do 28.02.2021 je neplatný. Rovnako súdny 
exekútor je povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom 
majetku do 28.02.2021. 

 

2. Opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy 
 
a) zmeny v rámci projektu prvá pomoc plus na základe 
uznesenia vlády SR č. 72 z 02.02.2021 
 

 predĺženie termínu čerpania pomoci, a to do 30.06.2021, 
 rozšírenie okruhu oprávnených osôb (vzťahuje sa na 

žiadosti/výkazy podané za mesiac január 2021 a ďalšie 
mesiace) o: 

- zamestnancov, ktorí boli prijatí do zamestnania po 
02.09.2020, najneskôr však 01.02.2021 – vzťahuje sa na 
opatrenia 1, 3A 

- subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 
02.09.2020, najneskôr však 01.02.2021 – vzťahuje sa na 
všetky opatrenia, 

 navýšenie súm (vzťahuje sa na žiadosti/výkazy podané za 
mesiac február 2021 a ďalšie mesiace) 

- zmena kategórií poklesu tržieb a zvýšenie výšky príspevku pre 
opatrenia 2 a 3B – okruh kategórii sa z pôvodných 4 rozšíril 
na 7 vzhľadom na percentuálny pokles tržieb a výška 
príspevku sa navýšila z minimálnej sumy 270 € na minimálnu 
sumu 330 € a z maximálnej sumy 810 € na maximálnu sumu 
870 €, 
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- zvýšenie výšky príspevku v rámci opatrení 1, 3A a 3B z 80% 
celkovej ceny práce so zachovaním maximálnej výšky 1.000 € 
(pre oparenia 1 a 3A), resp. podľa poklesu tržieb (pre 
opatrenie 3B), a to do celkovej výšky 1,6 mil. eur na jeden 
podnik, pričom po prečerpaní tohto limitu bude možné 
pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny 
práce, 

- zvýšenie príspevku podľa opatrenia 4 z 315 € na 360 €, 
 

 výnimka z povinnosti zápisu zamestnávateľa, ktorému sa 
poskytuje príspevok, do registra partnerov verejného 
sektora sa predlžuje do konca roka 2021, 

 
b)  odklad platenia poistného na základe nariadenia vlády SR č. 
31/2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej repub-
liky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poisten-
ie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výni-
močného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 
v znení neskorších predpisov 
 

 aj za mesiac január 2021 sa odkladá povinnosť platenia poist-
ného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnáv-
ateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne 
dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, 
ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z 
podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a 
viac, do 30.06.2021, 

 
c)  testovanie vo firmách na základe manuálu Ministerstva hos-
podárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania 
zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 
19 
 

 menšie firmy sa môžu spojiť a po dosiahnutí počtu 250 
zamestnancov štát poskytne antigénové testy a príspevok 
3,50 € na každú otestovanú osobu za vykonanie jednora-
zového testovania v rámci celoplošného skríningu alebo za 
vykonanie jednotlivých testovaní podľa COVID Automatu. 
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d)  dotácie na nájomné na základe zákona č. 349/2020 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
 

 Nájomcovia (podniky), ktorí majú v prenájme buď miestnosti 
určené na iné účely ako na bývanie, v ktorých predávajú tovar 
alebo poskytujú služby konečným spotrebiteľom, alebo trhové 
miesto, majú možnosť podať žiadosť o dotáciu na úhradu 
nájomného za vymedzené obdobia tzv. sťaženého užívania 
predmetu nájmu počas 2. vlny pandémie nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 za nasledovných podmienok: 
- užívanie predmetu nájmu bolo prijatými opatreniami 

buď znemožnené povinným uzavretím prevádzky či 
prerušením vyučovania na školách a školských 
zariadeniach, alebo podstatne obmedzené zákazom 
prítomnosti verejnosti v predmete nájmu či zákazom 
vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia 
slobody pohybu a pobytu (netýka sa to teda potravín, 
drogérií, lekární, čerpacích staníc či predajní krmív pre 
zvieratá, rovnako ako ani iných prevádzok, ktoré boli 
opatreniami nedotknuté) 

- nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej 
zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej 
zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej 
právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať 
predmet nájmu 

-  nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. 
augustu 2020 

- na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej 
zmluvy ku ktorým došlo po 31. Auguste 2020 (Ak teda bola 
po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, 
takáto zmena nemá vplyv na výšku dotácie). 

 

 Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v 
akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe 
dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne 
však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého 
užívania. 
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 Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z 
nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé 
neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac 
v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné 
vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 
15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19, najneskôr však od 1.apríla 2021, ak sa 
prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. 
Uvedené môžu využiť aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ 
poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % v súvislosti s 
nájomným, ktoré nie je predmetom takejto zľavy. 
 

 Dotácia sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť ani subjektom pôsobiacim 
vo finančnom sektore. 
 

 Žiadosť predkladá v mene nájomcu prenajímateľ, a to výlučne 
elektronicky, prostredníctvom formulára zverejneného na 
webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, pričom 
žiadosť je možné podať v období od 16. 12. 2020 do 31. 3. 
2021. 

 
3. Podmienky vstupu zamestnancov na pracoviská a do iných 
priestorov zamestnávateľa (vyhláška č. 47 Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb 
do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 
05.02.2021) 
 

 zaviedol sa tzv. Covid AUTOMAT, v rámci ktorého sa SR 
momentálne nachádza sa vo IV. stupni varovania (v čiernej 
farbe), pre ktorý je nariadený povinný home-office všade, kde 
je to možné, 
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 v rámci regiónov sa nariaďuje zamestnávateľom zakázať 
vstup zamestnancov do ich priestorov s určitými výnimkami  
platnými pre rôzne územia Slovenska od rôznych dátumov v 
závislosti od stupňa varovania podľa COVID automatu, 

 
 zamestnanci v okresoch stupňa varovania III a IV podľa 

COVID automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa 
budú musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo 
antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní. 
Uvedené platiť od 10.02.2021 do 19.03.2021, 
 

 zamestnanci v okresoch stupňa varovania II podľa COVID 
automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú 
musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo 
antigénového testu na COVID19 nie starším ako 14 dní. 
Uvedené platiť od 15.02.2021 do 19.03.2021 
 

 zamestnanci v okresoch stupňa varovania I podľa COVID 
automatu sa pri vstupe do priestorov zamestnávateľa budú 
musieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo 
antigénového testu na COVID19 nie starším ako 21 dní. 
Uvedené platiť od 15.02.2021 do 19.03.2021, 
 

 ostatné výnimky, napríklad zo zdravotných dôvodov, veku 
(osoby do 10 rokov) alebo v závislosti od určitej životnej 
situácie ostávajú totožné s predchádzajúcou úpravou, 
 

 treba sa riadiť opatreniami platnými  „v najhoršom okrese“, ak 
ním osoba čo i len prechádza do práce, 

 
 cesta do zamestnania prostredníctvom MHD, regionálnym 

autobusom či vlakom je povolená len s negatívnym testom na 
ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní -neberie sa ohľad 
na okres či stupeň varovania. 
 

4. Novela zákona č. 45/20211 Z. z. o kritickej infraštruktúre 
účinná od 01.03.2021 
 

 novela zaviedla možnosť vlády SR udeliť súhlas, nesúhlas 
alebo súhlas s podmienkou na priamy, či nepriamy prevod 
alebo prechod prvku kritickej infraštruktúry, a to na základe 
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povinnosti prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry 
oznámiť takýto prevod alebo prechod, v prípade, že 
prevádzaný podiel presahuje 10%. Ak, ale takáto spoločnosť 
vstúpila do likvidácie, alebo bol na ňu vyhlásený konkurz, či 
exekúcia, je potrebné oznámiť prevod alebo prechod prvku 
kritickej infraštruktúry vopred, 
 

 kritická infraštruktúra predstavuje časť národnej infraštruktúry 
(vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, sústavy, zariadenia, 
služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie v 
dôsledku pôsobenia rizikového faktora spôsobí ohrozenie 
alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu 
alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva, 

 
 nové ustanovenia sú zamerané na odvetvie energetiky a 

priemyslu (ako napr. elektroenergetika, plynárenstvo, 
farmaceutický, chemický, či hutnícky priemysel). 

 
5. Novela Zákonníka práce – vybrané zmeny účinné od 
01.03.2021 
 
a) domácka práca a telepráca 
 

 novela Zákonníka práce upravila definíciu domáckej práce a 
telepráce. Nové znenie uvádza, že za takúto prácu sa bude 
považovať práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na 
pracovisku zamestnávateľa, ale pravidelne sa v rozsahu 
ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti 
vykonáva z domácnosti zamestnanca, 

 
 zamestnanec si môže sám určiť miesto výkonu práce, 

rozvrhnúť pracovný čas,  
 

 dohodou sa môže určiť aj rozsah práce vykonávaný na 
pracovisku, 
 

 upravili sa podmienky v prípade, že si zamestnanec rozvrhuje 
prácu sám, spresnili sa opatrenia, ktoré musí zamestnávateľ 
zabezpečiť na výkon takejto práce a rovnako aj práva a 
povinnosti zamestnanca, 
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 novinkou je, že zamestnanec vykonávajúci domácku prácu 
alebo teleprácu nebude povinný mimo pracovného času 
používať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej 
práce alebo telepráce, 

 
 pripomíname, že za domácku prácu alebo teleprácu sa 

nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva z domu 
príležitostne alebo za mimoriadnych okolností, no novela 
zaviedla uplatnenie niektorých ustanovení domáckej práce a 
telepráce aj na túto situáciu, 
 

b) stravovanie 
 

 zamestnávateľ, ktorý nebude zabezpečovať stravovanie vo 
vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom 
zariadení iného zamestnávateľa, musí umožniť 
zamestnancom výber medzi poskytnutím stravných lístkov a 
poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, 

 
 zamestnanec môže svoje rozhodnutie zmeniť po 12 

mesiacoch, 
 

 zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej 
forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v 
elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na 
pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné, 

 
 zamestnávateľ, ktorý však pred 01.03.2021 alebo do 

31.12.2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích 
poukážok nie je povinný zabezpečiť poskytnutie stravovacích 
poukážok v elektronickej forme do skončenia účinnosti tejto 
zmluvy, najdlhšie však do 31.12.2021. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie k 
problematike obsiahnutej v tomto vydaní 
BEATOW PARTNERS Legal Update, 
nás neváhajte kontaktovať e-mailom na 
info@beatow.com. 
 
 
PRÁVNA VÝHRADA 
 
Informácie obsiahnuté v tomto 
dokumente majú slúžiť výlučne pre 
informačné účely a v žiadnom prípade 
nepredstavujú ani nie sú mienené ako 
právne ani iné odborné poradenstvo. 
Spoločnosť BEATOW PARTNERS s. r. 
o. nepreberá žiadnu zodpovednosť voči 
akejkoľvek tretej osobe vo vzťahu 
k čomukoľvek, ani vo vzťahu 
k následkom čohokoľvek, čo sa vykonalo 
alebo čo sa opomenulo vykonať úplne 
alebo sčasti so spoľahnutím sa na tento 
dokument alebo na akúkoľvek časť tohto 
dokumentu. Žiadny čitateľ nie je 
oprávnený spoľahnúť sa pri svojom 
konaní alebo pri opomenutí určitého 
konania na informácie obsiahnuté 
v tomto dokumente bez vyhľadania 
zodpovedajúcej právnej pomoci alebo 
iného odborného poradenstva, ktoré 
zohľadní konkrétne skutočnosti 
a okolnosti daného prípadu. 
 
Prenosom informácií obsiahnutých 
v tomto dokumente sa nezamýšľa 
vytvorenie, a obdržanie alebo prijatie 
tohto dokumentu nepredstavuje vznik, 
právneho vzťahu advokát – klient medzi 
spoločnosťou BEATOW PARTNERS s. 
r. o. a príjemcom týchto informácií. 
 
© BEATOW PARTNERS s. r. o. 2014 
 
BEATOW PARTNERS s. r. o. je spoločnosť s 
ručením obmedzeným založená podľa § 15 
zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení 
neskorších predpisov, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka číslo 66108/B, a v zozname spoločností 
s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou 
advokátskou komorou, so sídlom Panenská 23, 
811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 
868 841. 


