Dotácia na „infekčný príplatok“ zamestnancom centier pre deti a rodiny za
prácu v karanténe.
Počas druhej vlny pandémie, v období od októbra 2020 do 28. 2. 2021 môže o dotáciu
na podporu humanitárnej pomoci požiadať právnická osoba - centrum pre deti a rodiny
(štátne, samosprávne, akreditované – neštátne), v ktorom boli rozhodnutím príslušného
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia
Covid-19. Jedným z týchto opatrení musí byť izolácia, alebo nariadenie karantény.
Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim
zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“, vrátane
preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky
na starobné
dôchodkové
sporenie,
platené
zamestnávateľom
z tohto plnenia
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas nariadenej karantény
v zariadení v bezprostrednom kontakte s klientmi s ochorením Covid-19 v izolácii, a to
bez ohľadu na ich pracovné zaradenie.
Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce
vo výške 405 eur (300 € hrubá mzda). Dotácia sa poskytuje v jednotnej výške 405 eur
na zamestnanca (300 € odmena, 105 € odvody) a nie je možné diferencovať jej výšku
v závislosti do toho koľko dní zamestnanec v izolácii opracoval.
Upozorňujeme centrá pre deti a rodiny, že zamestnancovi môže za obdobie karantény
vzniknúť nárok na mzdu (plat) za prácu nadčas, mzda (plat) za pracovnú pohotovosť, prípadne
aj ďalšie nároky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.
Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie rozhodnutia príslušného Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, ktorým boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosným ochoreniam podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z dôvodu šírenia ochorenia
Covid-19 (ďalej len „rozhodnutie RÚVZ“). Ak takéto rozhodnutie RÚVZ nevydalo, zariadenie
túto skutočnosť preukáže Správou o mimoriadnej situácii COVID – 19 na Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Podrobné informácie, vzor žiadosti, čestného prehlásenia sú zverejnené na:
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ v
časti „ Dotácia na "infekčný príplatok" zamestnancom zariadení za prácu v karanténe“

