
19.05.2020, 19:40  

Pri žiakovi doma ostane aj OČR. Právnici 

vidia míny 
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Z pohľadu odborníkov by mal byť nárok rodičov na ošetrovné právne podložený, keďže 

zákon o sociálnom poistení nepozná dobrovoľnú školskú dochádzku. 

 

Zdroj: Reuters 

Nástup do škôl sa od júna stane realitou. Deti znova zasadnú do školských lavíc a rodičia sa 

vrátia do zamestnania. Štát však nechal tento krok na nich, takže ak majú obavy z nákazy 

alebo im v tom bránia kapacitné dôvody, môžu žiakov naďalej nechať doma. 

No budú môcť aj v takom prípade pokračovať v čerpaní pandemickej OČR? Áno, ale má to 

háčik – zatiaľ na to nemajú právny nárok ani podľa zákona o sociálnom poistení a nedovoľuje 

im to ani Zákonník práce. 

„Nič nám nebráni zákon upraviť tak, aby nebola žiadna pochybnosť. Stalo sa tak napríklad 

minulý týždeň v Česku, kde tiež otvárajú školy a poslanci v zákone upravili aj poberanie OČR, 

aby to bolo jednoznačné,“ povedal pre HN exminister práce Jozef Mihál. 
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Diera v zákone 

Z pohľadu odborníkov by mal byť nárok rodičov na ošetrovné právne podložený, keďže 

zákon o sociálnom poistení nepozná dobrovoľnú školskú dochádzku. 

Právnik Andrej Guba vysvetľuje, že rodičom, ktorí sa rozhodnú nevyužiť možnosť 

dobrovoľnej výuky, by mal nárok na pandemické ošetrovné člena rodiny podľa aktuálneho 

zákona zaniknúť. „Sociálna poisťovňa ako orgán verejnej moci musí pri posudzovaní žiadostí 

žiadateľov postupovať striktne v súlade so zákonom,“ dodáva Guba. 

Ministerstvo práce na čele s Milanom Krajniakom namieta, že legislatívna úprava by bola 

potrebná iba v prípade ukončenia mimoriadnej situácie zo strany vlády, pričom školy by 

zostali zatvorené. 

Riešením by malo byť rozhodnutie ministra školstva, ktoré podľa Sociálnej poisťovne 

Branislav Gröhling vydá v najbližších dňoch. Jeho podstatou bude tvrdenie, že mimoriadne 

prerušenie vyučovania v škôlkach a školách sa považuje za zachované aj vtedy, ak zákonný 

zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa priamo v týchto inštitúciách z dôvodu obavy o 

zdravie. Alebo aj vtedy, ak nebude pre žiaka voľná kapacita. 

To je však podľa právnika Andreja Gubu nepostačujúce, pretože rozhodnutie ministra sa bude 

týkať prerušenia školského vyučovania, a nie zatvorenia škôl. „Podzákonný právny predpis, 

ktorý sa dokonca ani nepublikuje v Zbierke zákonov, nemôže modifikovať ani rozširovať 

zákonné ustanovenie,“ vysvetľuje právnik. 

Zamestnávatelia sú zúfalí 

Ďalším kameňom úrazu je v tejto súvislosti aj Zákonník práce. Podľa jeho aktuálneho znenia 

je zamestnávateľ povinný dať pracovníkovi neplatené voľno za aktuálnej situácie len vtedy, 

keď je škola zatvorená. 

„Zamestnávatelia môžu v tomto prípade spochybňovať nárok zamestnanca na to, aby zostal 

doma a mal nárok na ošetrovné,“ tvrdí Jozef Mihál a navrhuje upraviť nárok zamestnanca na 

neplatené voľno v zmysle osobnej prekážky v práci. 

Nadšení zo situácie nie sú ani samotní zamestnávatelia. Podobné prípady budú riešiť 

individuálne a podľa naliehavosti návratu zamestnanca do práce, vyjadrila sa pre HN Miriam 

Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. 

Ošetrovné môžu rodičia čerpať až do 30. júna na deti vo veku do desať rokov. Okrem toho na 

konci mesiaca musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, v ktorom presne vyznačia 

dni, počas ktorých sa o dieťa starali. Poisťovňa ešte minulý týždeň informovala, že za apríl 

vyplatila ošetrovné 65-tisíc rodičom, navyše evidovali ďalších 15-tisíc otvorených žiadostí. 

 


