
Sedemdňová ochranná lehota platí aj pri skrátenom pracovnom úväzku

Ochranná lehota ostáva zamestnancovi aj pri skrátenom pracovnom úväzku či vtedy, ak pracovný pomer
trval kratšie...
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Pri ochrannej lehote nezáleží na tom, či ide o plný alebo
skrátený pracovný úväzok. V oboch prípadoch trvá
sedem dní po ukončení nemocenského poistenia (teda
po ukončení zamestnania). To znamená, že osoba, ktorej
zaniklo nemocenské poistenie, si ešte sedem dní (resp.
osem mesiacov – platí pre ženu, ktorej zanikne pracovný
pomer v čase tehotenstva) po jeho zániku môže uplatniť
nárok na nemocenskú dávku. Ak splní všetky podmienky
nároku na dávku, Sociálna poisťovňa jej ju prizná a bude
aj vyplácať.
Ochranná lehota teda ostáva rovnaká aj vtedy, ak
pracovný pomer trval zamestnancovi kratšie. Ak by
napr. trval od 15. 4. 2019 do 10. 5. 2019, ochranná lehota by trvala do 17. 5. 2019, teda tiež sedem dní.
Výnimka nastáva len v situácii, ak nemocenské poistenie (teda pracovný pomer alebo dohoda)
trvá menej ako sedem dní. Vtedy trvá ochranná lehota len toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.
Ak by pracovný pomer trval napríklad len 5 dní, aj ochranná lehota by po zániku poistenia trvala len 5 dní.

Plynutie ochrannej lehoty sa môže skončiť skôr aj v takom prípade, ak vznikne nové nemocenské
poistenie alebo nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo
invalidného dôchodku. Je to preto, lebo vznikom nového poistenia zaniká trvanie ochrannej lehoty.
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Súvisiace odborné články
1. Odvody poistného na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
1. Základné pojmy - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
2. Paušálne výdavky - Odvody samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2019
6. Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca (Mzdové veličiny pre rok 2019)
8. Odvodová úľava pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaného občana (Mzdové veličiny pre rok
2019)
9. Dohody o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia (Mzdové veličiny pre rok 2019)
10. Dohody dôchodcov na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (Mzdové veličiny pre rok
2019)

Súvisiace aktuality
Živnostníkovi vzniká, pokračuje alebo zaniká odvodová povinnosť na základe daňového priznania

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/socialna-poistnovna
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-odvody-poistneho-na-socialne-poistenie-podla-zakona-c--461-2003-z-z-o-socialnom-poisteni-pmpp4-5-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/1-zakladne-pojmy-odvody-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby-od-1-1-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/2--pausalne-vydavky---odvody-samostatne-zarobkovo-cinnej-osoby-od-1--1--2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/6--poistne-na-povinne-socialne-poistenie-zamestnanca-mzdove-veliciny-pre-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/8--odvodova-ulava-pri-zamestnavani-dlhodobo-nezamestnaneho-obcana-mzdove-veliciny-pre-rok-2019-.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/9--dohody-o-brigadnickej-praci-studentov-na-ucely-socialneho-poistenia-mzdove-veliciny-pre-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/10--dohody-dochodcov-na-ucely-socialneho-poistenia-a-zdravotneho-poistenia-mzdove-veliciny-pre-rok-2019.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/zivnostnikovi-vznika-pokracuje-alebo-zanika-odvodova-povinnost-na-zaklade-danoveho-priznania-.htm
http://www.epi.sk/zz/2003-461
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