
Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné
vyhlásenie!

Rodičia, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku
ošetrovné, nezabudnite do konca mesiaca poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne čestné
vyhlásenie.
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POZOR!! Všetci poistenci, ktorí si v súvislosti s
pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len
uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), musia do
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne poslať čestné
vyhlásenie.
Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre
nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac.
Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa
ktorý rodič o dieťa staral. Na tento účel Sociálna
poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné
vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením
nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť
(tlačivo nájdete na stiahnutie v prílohe na konci tohto článku). Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej
poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť
ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak
nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude
vyplatená až po doručení tohto dokladu).
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Súvisiace odborné články
1. Uznávanie dočasnej pracovnej neschopnosti a poskytovanie nemocenského
2. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca
1. Všeobecný vymeriavací základ v oblasti sociálneho poistenia
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/socialna-poistovna-automaticky-bez-ziadosti-predlzi-aktualne-zacate-14-dnove-ocr-ky.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/form/filedownload.ashx?FileId=226942
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-uznavanie-docasnej-pracovnej-neschopnosti-a-poskytovanie-nemocenskeho-pmpp1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2-docasna-pracovna-neschopnost-zamestnanca-pmpp-1-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-vseobecny-vymeriavaci-zaklad-v-oblasti-socialneho-poistenia-pmpp-6-7-2020.htm


Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci

Súvisiace aktuality
Informácie o koronavíruse na jednom mieste – oficiálna stránka
Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky
Finančná správa sprístupnila podstránku venovanú otázkam a odpovediam k daňovým povinnostiam

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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