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V súvislosti so vznikom novej situácie v podmienkach zamestnávania fyzických osôb na území Slovenskej 

republiky, v priamej nadväznosti na súčasnú situáciu spojenú s vírusových ochorením COVID-19, považujeme za 
potrebné zhrnúť niektoré možnosti zamestnávateľa, resp. zamestnanca v súvislosti s touto vírusovou chorobou 
a vznikom možných problémov s ňou spojených. 

 
V prípade, ak je zamestnanec podozrivý z ochorenia COVID-19 (napr. sa vrátil z dovolenky, z masovej akcie, 

verejného zhromaždenia, kde bola zvýšená možnosť nakazenia sa COVID-19 a pod.) a zamestnávateľ v rámci ochrany 
zdravia ostatných zamestnancov na pracovisku nechce pripustiť prítomnosť takéhoto zamestnanca na pracovisku, 
má zamestnávateľ, resp. zamestnanec nasledovné možnosti: 
 

a) Možnosť požadovať od zamestnanca predloženie potvrdenia o zdravotnom stave 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
je zamestnávateľ oprávnený požiadať zamestnanca o vykonanie kontroly jeho zdravotného stavu. Zároveň, 
v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je ustanovené, že je zamestnávateľ povinný 
uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. V takomto prípade je preto zamestnanec povinný podrobiť sa zdravotnému 
vyšetreniu, pričom náklady tohto vyšetrenia znáša v plnom rozsahu zamestnávateľ. 
Táto možnosť zamestnávateľa úzko súvisí s povinnosťou zamestnávateľa uvedenou v Zákonníku práce, keď je 
zamestnávateľ povinný trvale zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a prijať potrebné opatrenia 
vrátane zabezpečenia prevencie, potrebných finančných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany 
práce. 
 

b) Čerpanie dovolenky 
Ohľadne určenia dovolenky zamestnávateľom platí, že toto je právom zamestnávateľa  a nie právom 
zamestnanca, pričom je však nutné vziať do úvahy, že zamestnávateľ musí (i) zohľadniť úlohy zamestnávateľa 
(ii) záujmy zamestnanca, (iii) po rokovaniach so zamestnancom a (iv) vždy s platným časovým harmonogramom 
dovolenky určeným na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov. Zároveň, v zmysle ust. § 
111 Zákonníka práce je nariadenie takejto dovolenky zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi min. 14 
dní vopred. Toto obdobie 14 dní môže byť výnimočne skrátené iba so súhlasom zamestnanca. 
 

c) Home office – práca z domu 
V rámci slovenskej legislatívy je možnosť home office riešená pomerne stručne. Zamestnávateľ môže so 
zamestnancom v súlade s ust. § 52 Zákonníka práce dohodnúť prácu z domu, a to výnimočne, príležitostne 
alebo za mimoriadnych okolností, za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: 
 
 práca z domu sa dá vykonávať iba po predošlej dohode alebo so súhlasom zamestnanca / zamestnávateľa 
 druh práce musí byť vhodný na jej výkon formou práce z domu – to znamená prevažne kancelárska práca 

s pripojením na intranet a pod. 
 

Bez súhlasu zamestnanca môže zamestnávateľ „prikázať“ zamestnancovi prácu z domu iba  v prípade, ak je to 
nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany 
zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (ďalej len „karanténne opatrenie").  

d) Karanténa zamestnanca 
Ak dôjde k nariadeniu karantény zamestnancovi, je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na prácu iného 
druhu alebo na prácu vykonávanú na inom mieste (jednou z možností je aj vyššie spomínaná práca z domu). Na 
takéto preradenie zamestnávateľ nepotrebuje už súhlas zamestnanca ale môže o ňom (v prípade karantény) 
rozhodnúť sám. Ak by zamestnávateľ nemal pre zamestnanca iný druh práce alebo prácu na inom mieste 
vyhovujúcu nariadenej karanténe, išlo by o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, pričom by 
zamestnancovi vznikol nárok na dávku v zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení. 
  

e) Využitie inštitútu prekážok v práci 
V zmysle ustanovení § 141 a 142 Zákonníka práce môžu na strane zamestnávateľa alebo zamestnanca existovať 
určité prekážky, pri ktorých nie je zamestnanec povinný vykonávať pracovnú činnosť pre zamestnávateľa 
 



 

 Prekážky na strane zamestnanca 
V tomto prípade je zamestnávateľ oprávnený postupovať v súlade s ust. § 141 Zákonníka práce, keď 
ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z konkrétnych dôvodov na strane zamestnanca 
na čas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca napr. v prípade karantény, ošetrovania chorého 
člena rodiny alebo počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych 
dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy. Zamestnanec nemá v tomto 
prípade nárok na náhradu mzdy. Podotýkame, že zamestnanec sa so zamestnávateľom môže dohodnúť 
rôzne, mimo iného aj na neplatenom voľne zamestnanca, resp. na iných možnostiach príkladom 
uvedených nižšie. 

 
 Prekážky na strane zamestnávateľa 

Taktiež môže zamestnávateľ postupovať v zmysle ust. § 142 Zákonníka práce (prekážky na strane 
zamestnávateľa), keď z dôvodu prekážok na jeho strane ( v tomto prípade riziko nákazy) neumožní 
zamestnancovi výkon práce, pričom zamestnancovi v takomto prípade patrí náhrada mzdy v sume jeho 
priemerného zárobku. V prípade ak má zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov uzavretú dohodu 
obsahujúcu vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré nemôže prideľovať zamestnancom 
prácu a medzi týmito dôvodmi sa nachádza napr. aj zvýšené riziko prenosných chorôb, resp. obdobný 
dôvod, môže mať v tejto dohode dohodnutú aj náhradu mzdy nižšiu ako 100 %, minimálne však 60 %. 

 
f) Čerpanie náhradného voľna 

V prípade ak má zamestnanec nadpracovaný pracovný fond, môže situáciu zamestnávateľ riešiť aj určením 
náhradného voľna zamestnancovi. V takomto prípade poskytne zamestnávateľ zamestnancovi takéto náhradné 
voľno v dohodnutom termíne, pričom ak sa na takomto termíne nedohodnú, je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich 
po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. 
 

g) Poskytnutie plateného pracovného voľna 
Zamestnávateľ môže taktiež poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec 
neskôr odpracuje. 
 

h) Poskytnutie neplateného pracovného voľna 
Zamestnávateľ môže taktiež poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy (tzv. neplatené voľno), 
ak s tým zamestnanec súhlasí. 
 
Odmietnutie zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť 

 
V súvislosti s aktuálnou situáciou sa stretávame aj tým, že zamestnanec odmieta nastúpiť do výkonu práce pre 

zamestnávateľa. Odôvodňuje to napr. tou skutočnosťou, že je v práci medzi viacerými osobami, má obavy z nakazenia 
COVID-19, cíti sa bezprostredne ohrozený nákazou a pod..  
 

V takomto prípade je hlavne nutné správne posúdiť možnosť nákazy zamestnanca na pracovisku pri výkone 
jeho pracovnej činnosti. Keďže jednou zo základných povinností zamestnávateľa je utvorenie priaznivých pracovných 
podmienok a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je zamestnávateľ povinný zohľadniť aj túto stránku veci, 
keď v prípade, ak naozaj reálne hrozí bezprostredné ohrozenie života a zdravia zamestnanca, nemôže posudzovať 
odmietnutie zamestnanca nastúpiť na výkon práce ako porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca.  
 

Z tohto dôvodu je potrebné najmä správne určiť, či a kedy reálne dochádza k bezprostrednému a vážnemu 
ohrozeniu zdravia a života zamestnanca na pracovisku. Toto je vysoko individuálne a závisí najmä od povahy 
vykonávanej práce a konkrétneho pracoviska. Inak bude posudzovaná napr. kancelárska práca a inak práca, pri ktorej 
zamestnanec prichádza do styku s verejnosťou (napr. predavač, recepčný, lekárnik a pod.). 
 

V prípade, ak nejde o nejde o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia zamestnanca, tak je zamestnanec 
povinný na výkon práce nastúpiť, v opačnom prípade by porušil povinnosti jednu zo svojich základných povinností 
v zmysle Zákonníka práce – riadne a včas sa dostaviť na výkon práce a využiť pracovný čas na výkon práce. 

 
 



 

2. Zhrnutie 

Ako je zjavné zo stručného prehľadu možností zamestnávateľ uvedeného vyššie, situácia s nástupom COVID-19 
spôsobuje, resp. ešte len spôsobí zamestnávateľom ako aj zamestnancom viaceré komplikácie, pričom v horizonte 14 až 
30 dní bude táto situácia pravdepodobne kulminovať. Vychádzajúc z tohto predpokladu odporúčame zamestnávateľom 
aby sa už v predstihu pripravili na vyššie popísané situácie, ktoré s vysokou mierou pravdepodobnosti budú miesť 
v blízkej budúcnosti riešiť a zvážili možnosti ktoré obsahuje Zákonník práce a súvisiaca legislatíva Slovenskej republiky. 

 
Podotýkame, že Vláda Slovenskej republiky aktuálne vyhlásila v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva z dôvodu ochorenia COVID-19 11.3.2020 mimoriadnu situáciu a to súčinnosťou od 12.3.2020 6:00 
hod. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie sú vláda a štátne orgány oprávnené prijímať opatrenia civilnej 
ochrany obyvateľstva a vykonávať mimoriadne opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti 
zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti 
a minimalizovanie prípadných škôd na majetku a zdraví.  

 
Dňa 12.3.2020 prijal Ústredný krízový štáb najmä nasledujúce pomerne tvrdé opatrenia, ktoré by sa mohli 

dotknúť podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike, pričom finálne znenie prijatých opatrení nie je doposiaľ známe: 
 

 zavádzajú sa hraničné kontroly do SR, 
 zavádza sa povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo 

zahraničia, 
 osobná doprava na všetkých troch medzinárodných letiskách sa zastaví, 
 obmedzuje sa medzinárodná a vnútroštátna vlaková i autobusová preprava, dopravné obmedzenia sa netýkajú 

dovozu a zásobovania 
 školy a školské zariadenia ostanú zatvorené.  

  
V nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame zamestnávateľom, aby: 
 

a) sa zamysleli sa nad preventívnymi opatreniami ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov na 
pracovisku (hygiena, separácia osôb a pod.), 

b) zvážili uzavretie dohody so zamestnancom napr. o práci z domu, poskytnutí náhradného voľna, poskytnutie 
pracovného voľna a pod., keďže možnosti zamestnávateľa bez dohody so zamestnancom sú pomerne 
obmedzené a nákladné, 

c) pripravili záložný plán pre prípad, ak zamestnanci nebudú ochotní dohodnúť sa na zmene pracovných 
podmienok, 

d) a v neposlednom rade zvážili všetky alternatívy, ktoré by im umožnili aspoň sčasti zachovať výkon pracovnej 
činnosti zamestnancov pre zamestnávateľa. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

Všetky informácie nájdete na aj na webovej stránke našej kancelárie www.prosman-pavlovic.sk 
 


