
 
 

 

Vláda opäť schválila možnosť ďalšieho 
odkladu splatnosti poistného na sociálne 

poistenie 

 

  



 

07.06.2021 

V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda SR schválila ďalšie 

nariadenie, ktorým umožňuje zamestnávateľom ako aj SZČO ďalšie posunutie termínov splatnosti odvodov 

poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie a to za niektoré mesiace v roku 2020 a všetky 

doterajšie mesiace v roku 2021 vrátane za mesiac máj 2021 (Nariadenie vlády SR č. 181/2021 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 131/2020 Z. z. v znení nariadení č. 172/2020 Z. z., 196/2020 Z. 

z., 380/2020 Z. z., 31/2021 Z. z., 89/2021 Z. z., 101/2021 Z. z. a 154/2021 Z. z.). 

Možnosť posunutia lehoty splatnosti sa však týka iba tých subjektov (t. j. zamestnávateľ alebo povinne 

nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba), ktorí vykazujú 

pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený 

podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. v znení neskorších zmien) o 40% a viac, za 

mesiac, za ktorý sa poistné platí. 

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich posunov splatnosti poistného na sociálne poistenie aj táto možnosť 

sa týka zamestnávateľov iba v časti ich odvodov za zamestnávateľa, avšak netýka sa časti poistného, ktoré 

odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti. 

Možnosť posunutia splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka poistného za mesiace marec 2020, máj 

2020, jún 2020, júl 2020, december 2020, január 2021, február 2021, marec 2021, apríl 2021 a máj 2021, 

ktoré je spravidla splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca (pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby), resp. 

v prípade zamestnávateľov je spravidla splatné do dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancom. V zmysle 

uvedeného najnovšieho nariadenia vlády sa splatnosť poistného opäť posunula (pôvodne boli všetky odložené 

termíny splatné do 30. júna 2021) a sumy poistného za uvedené mesiace sú splatné v nových termínoch 

nasledovne:  

Poistné na sociálne poistenie 

za mesiac 

Nový termín 

splatnosti poistného 

marec 2020 do 30.09.2021 

máj 2020 do 31.12.2021 

jún 2020 do 31.03.2022 

júl 2020 do 30.06.2022 

december 2020 do 30.09.2022 

január 2021 do 31.12.2022 

február 2021 do 31.03.2023 

marec 2021 do 30.06.2023 

apríl 2021 do 30.09.2023 

máj 2021 do 31.12.2023 



 

Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je 

zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne 

zárobkovo činnou osobou. To znamená, že ak by zamestnávateľ alebo SZČO neskôr ukončil svoju 

podnikateľskú činnosť, jeho povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie za odložené mesiace, v ktorých 

ešte činnosť vykonával, mu nezaniká. 

Spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo poklesu príjmov je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej 

verzii formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za máj 2021 a obratom elektronicky 

alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Vzor čestného vyhlásenia nájdete na stránkach sociálnej 

poisťovne https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie---odklad-poistneho-za-maj-2021/69666s. 

Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (tzv. II. 

pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier), ktoré povinne platí 

zamestnávateľ za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie.  

Ďalšie informácie je možné nájsť aj na stránkach Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-

odlozit-zaplatenie-odvodov-za-maj-2021-ijm/68337s#10I3. 

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny 

a lehoty. Ak zamestnávateľ zaplatí poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna 

poisťovňa mu penále nepredpíše.  

Sociálna poisťovňa na svojej web stránke v súčasnosti tiež informovala o technickom výpadku, ktorý nastal 

v čase od 26.05.2021 (od 14.50 hod.) do 02.06.2021 (do 10.15 hod.) a preto odporúča zamestnávateľom 

a SZČO, ktorí v tomto čase už posielali svoje čestné vyhlásenia pre odklad poistného a do dnešného dňa 

nedostali potvrdzujúci e-mail o spracovaní čestného vyhlásenia za mesiac máj 2021, aby toto čestné vyhlásenie 

podali opakovane – viac viď https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia-a-szco--skontrolujte-si--prosim--

potvrdzujuci-e-mail-o-podani-cestneho-vyhlasenia-za-maj-2021/48411s69718c.  

 

Mgr. Martina Poliačiková 

Advokát 
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RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

 

Sídlo:   

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44 

Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43 

Email: office-ba@r-p.sk 

IČ DPH: SK2022827620  

 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska 

4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. 

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými 

predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je 

príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business 

Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike 

prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná 

zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese: 

Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit 

poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania. 

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s 

vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.  

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.  
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