
 
 

Koronavírus a pracovné právo 
Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo 

zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s 
aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného 
zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj 
zamestnávateľa. Informácia je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/koronavirus-a-pracovne-
pravo-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

  
Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období 
            Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a 
mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti 
nasledovné https://www.zmos.sk/rokovanie-zastupitelstiev-v-aktualnom-obdobi--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 
Informácie pre obce s prítomnosťou marginalizovaných komunít 
Minulý týždeň MRK v spolupráci s odborníkmi a neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú 
rómskym komunitám, pripravili analýzu situácie a návrhy riešení, zameraných na 
obmedzenie šírenia sa koronavírusu v marginalizovaných komunitách. Viac informácií 
TU https://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=dolezite-informacie 

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt 
                Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových 
služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj 
produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, 
telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov 
ponúkaných v PostShopoch.  Viac informácií nájdete TU https://www.zmos.sk/slovenska-
posta-prijala-zasadne-kroky-na-obmedzenie-navstev-post--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre 
samosprávu 
                V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 k návrhu na 
vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z 
dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 
republiky, ktorým bola na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia 
sa mestám a obciam odporúča následovné, ktoré je k dispozícii 
TU https://www.zmos.sk/postup-pri-zabezpecovani-preneseneho-vykonu-statnej-spravy-
odporucanie-pre-samospravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov 

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na 
území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v 
školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy 
vzdelávania. Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete 
TU https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov--
oznam/mid/405616/.html#m_405616 
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