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Predkladacia správa  

 

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako 

iniciatívny návrh.  

Cieľom návrhu zákona je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného 

na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len 

”poistné”) a poistného na zdravotné poistenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa 

šírenia ochorenia Covid-19.  

V čl. I sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov a v čl. II sa novelizuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa odklad 

odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú 

samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 

2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky svojim 

nariadením.  Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí 

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

činnosti o 40 % a viac. Navrhuje sa, aby spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z 

podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu ustanovila 

vláda Slovenskej republiky nariadením. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho 

zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch 

splatnosti. 

V čl. III sa novelizuje 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. Za účelom podpory podnikateľského sektora a na zmiernenie 

negatívnych finančných dopadov spočívajúcich v dočasnom znížení zdrojov podnikateľov sa 

predlžuje splatnosť preddavkov na poistné zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej 

osoby za mesiac marec 2020 (preddavky splatné v mesiaci apríl 2020) pre dotknutých 

zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. 

V čl. IV sa novelizuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rovnako ako poistné je 

potrebné umožniť odklad platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré 

povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.  

 

Predložený návrh nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

 

Návrh zákona sa v súlade s čl. 15 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 

predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez predošlého prerokovania návrhu 

zákona s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. Dôvodom je potreba 

v krátkej dobe zabezpečiť zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na 

sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, príspevkov na 

doplnkové dôchodkové sporenie a verejné zdravotné poistenie v dôsledku trvania 

mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Z rovnakého dôvodu sa 

navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia. 
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Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 

Sledované vybrané vplyvy navrhovaného opatrenia podľa Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov sú zhodnotené v priloženej doložke vybraných vplyvov, 

v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe 

a financovanie návrhu a v analýze sociálnych vplyvov. 

 


