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Pandémia koronavírusu vyvoláva zásadné zmeny v legislatíve 

Prinášame ďalšie legislatívne úpravy niektorých zákonov 
schválených Národnou radou SR v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou. 

Poskytovanie podpory v nezamestnanosti 
(zákon č. 66/2020 Z. z. ...účinnosť od 4.4.2020) 

Podporné obdobie v nezamestnanosti (šesť mesiacov), ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje o 
jeden mesiac. Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely 
zákona o sociálnom poistení, t.j. pred 4. aprílom 2020, začne opätovne plynúť týmto dňom a uplynie o jeden 
kalendárny mesiac. 

Cestovné doklady a občianske preukazy 

(zákon č. 73/2020 Z. z. ...účinnosť od 9. 4. 2020) 

Ministerstvo vnútra alebo zastupiteľský úrad môže počas tejto mimoriadnej situácie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť 
prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu ako aj občianskeho preukazu. 
Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie 
a) od 9. apríla do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, 
b) od 1. mája do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie, 
c) od 1. júna do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, 
d) od 1. júla do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania. 

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov 
(zákon č. 67/2020 Z. z. ...účinnosť od 9.4.2020) 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné 
zúčtovanie, a ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru poskytnutého spotrebiteľovi 
(zákon č. 75/2020 Z. z. ...účinnosť od 9. 4. 2020) 

Banka alebo pobočka zahraničnej banky povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v 
žiadosti o odklad splátok , ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky 
úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad plátok toho 
istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát. 
V prípade bežných spotrebiteľských úverov povolí veriteľ na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie 
uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace. Ak dlžník oznámi veriteľovi svoj 
záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok, môže mu veriteľ povoliť 
odklad splátok na ďalšie tri mesiace. Takéto oznámenie obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu 
splátok. 
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