
Pandemická OČR od 1. júla 2020: U školákov nárok zanikne, pokračovať
môžu len s lekárskym potvrdením

Nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo
zákona dňom 30. 6. 2020.

Dátum publikácie: 25. 6. 2020
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov školopovinných
detí, že školy (základné, stredné) sú bežne cez
prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na
základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením
pandémie koronavírusu COVID-19. Preto nárok na
pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z
dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo
zákona dňom 30. 6. 2020.
Rozhodnutie o tom, že rodič, ktorý doteraz poberal
pandemickú OČR z dôvodu uzatvorenia školy, na ňu
nemá počas prázdnin nárok, nebude Sociálna poisťovňa
vydávať – a to preto, lebo nárok na túto dávku počas
prázdnin zaniká zo zákona.

Avšak aj cez letné prázdniny môžu mať rodičia nárok na pandemickú OČR, ale len v prípade, ak dieťa
ochorie a potrebu celodenného a osobného ošetrovania na príslušnom tlačive potvrdí pediater.
Rodič školopovinného dieťaťa teda preukazuje potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy
predložením potvrdenia od príslušného pediatra a možnosť čerpať pandemickú OČR sa vzťahuje len na
dni, na ktoré má potvrdenie od pediatra. Preukazovať to bude prostredníctvom vyplneného formulára
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na konci mesiaca.

Ak napríklad bude mať potvrdenie od lekára od 7. 7. 2020, nemusí podávať pobočke Sociálnej poisťovne
novú žiadosť o pandemickú OČR, stačí, keď obdobie OČR vyzančí v čestnom vyhlásení, ktoré pošle
pobočke na konci júla. V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov
veku nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať
naďalej.
V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia mierne odlišná, pretože v letných
mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu
zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí
predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu,
pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie
je dôležitý.

Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba
vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len
vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/cestne-vyhlasenie-k-ziadosti-o-osetrovne-v-suvislosti-s-koronakrizou-platne-od-juna-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/cestne-vyhlasenie-k-ziadosti-o-osetrovne-v-suvislosti-s-koronakrizou-platne-od-juna-2020.htm


Súvisiace príklady z praxe
Nárok na ošetrovné

Súvisiace videoškolenia
Ošetrovné a nemocenské počas krízovej situácie

Súvisiace aktuality
Ako to bude s pandemickou OČR od 1. júna 2020 po otvorení materských škôl a ZŠ 1. stupňa

Súvisiace vzory
Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti s koronakrízou platné od júna 2020

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/narok-na-osetrovne-2.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/video/osetrovne-a-nemocenske-pocas-krizovej-situacie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/ako-to-bude-s-pandemickou-ocr-od-1-juna-2020-po-otvoreni-materskych-skol-a-zs-1-stupna.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/vzor/cestne-vyhlasenie-k-ziadosti-o-osetrovne-v-suvislosti-s-koronakrizou-platne-od-juna-2020.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-461

