
Živnostníci: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného
zaplatiť najneskôr do 31. 3. 2020

Ak si chce SZČO uplatniť v mesiaci marec 2020 nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať
poistné za február (vrátane dlžných čiastok z uplynulého obdobia) uhradené najneskôr do 31. 3. 2020.
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Mnohí živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné
osoby (SZČO) v týchto dňoch zasielajú pobočkám
formuláre so žiadosťami o dávku ošetrovné či
nemocenské, na čo využívajú zjednodušené postupy z
webovej stránky Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa ich však upozorňuje, že nárok na
dávky im nevzniká automaticky, musia podobne ako
zamestnanci či dobrovoľne poistení spĺňať aj ostatné
zákonné podmienky na ich priznanie, najmä:

1. byť v čase nároku na dávku v Sociálnej poisťovni
nemocensky poistení (resp. byť v ochrannej
lehote)

2. nemať dlh na poistnom vyšší ako 5 eur a
3. ošetrujúci lekár im musí nárok na dávku potvrdiť na predpísanom tlačive (žiadosť o ošetrovné,

resp. potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti).

Ošetrovné a nemocenské sa platia aj v čase súčasnej mimoriadnej situácii. Sociálna poisťovňa ich preto
musí pri rozhodovaní preskúmať. Ak si napríklad SZČO neplatí riadne poistné na nemocenské poistenie,
nárok na dávku nemôže Sociálna poisťovňa priznať.

Čo sa týka platieb poistného, pre SZČO to znamená, že ak si chce uplatniť v mesiaci marec 2020 nárok
na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať poistné za február (vrátane dlžných čiastok z uplynulého
obdobia) uhradené najneskôr do 31. 3. 2020.
V súčasnej mimoriadnej situácii sú upravené len niektoré postupy, ktoré uľahčujú verejnosti postupy pri
podávaní žiadostí o dávky. Sociálna poisťovňa odporúča pobočke žiadosti zasielať bezkontaktným
spôsobom (e-mailom, telefonicky, poštou alebo osobne vhodením do schránky v budove pobočky).

Postupovať pritom treba v súčasnosti až do odvolania na základe danej životnej situácie podľa návodu na
webovej stránke TU
 

Pozrite si aj:

KORONA OPATRENIA: Najčastejšie otázky a odpovede
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/korona-opatrenia-najcastejsie-otazky-a-odpovede-aktuality-dc-3-2020.htm


Súvisiace odborné články
Sociálne poistenie – odvody živnostníka od 1. 1. 2020

Súvisiace príklady z praxe
Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci
Čerpanie dovolenky - koronavírus

Súvisiace aktuality
Nariadenie vlády: Štát odpustí sankcie za oneskorené daňové priznania

Súvisiace vzory
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu
Žiadosť o ošetrovné – nárok uplatnený v súvislosti s koronavírusom

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 66/2020 Z. z. (Zákonník práce)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení

S-EPI, s.r.o. © 2010-2023, všetky práva vyhradené

Živnostníci: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do 31. 3. 2020

Stránka 2 / 2
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https://www.danovecentrum.sk/aktuality/stat-odpusti-sankcie-za-oneskorene-podanie-danoveho-priznania-aktualita-dc-3-2020.htm
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