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Beginning of the school year 2020/2021  

Билтен - Право на пандемијску накнаду за негу(pandemické ošetrovné) након 1. 
септембра 2020, ажурирано од 28.8.2020 
 
У вези са доласком септембра и тренутном пандемијском ситуацијом, мењају се неке процедуре за 
подношење захтева за накнаду за пандемијску негу(pandemické ošetrovné OČR). 
Могу ли родитељи остати код куће са својим дететом и по свом нахођењу (без потврде лекара) да 
користе накнаду за негу ако су забринути да ће се њихово дете заразити у вртићу или школи? Могу 
ли родитељи, одн. рођаци остати код куће са дететом / одраслом особом која је иначе смештена у 
установу социјалне службе и примати пандемијску накнаду за негу(pandemické ošetrovné OČR)? 
 
1. У случају деце која су у обавези да похађају школу, тј. ако су ученици школе, родитељ не може 
самовољно оставити дете код куће од септембра ако се плаши пандемије, јер би то кршило 
школски закон. Начин прекида наставе у школама, т. ј. затварање ових делова школа, од 1. 
септембра 2020. године поново ће прилагодити припремљена одлука министра просвете. 

• Дакле, само она лица која испуњавају услове која ће се бринути о деци млађој од 11 година (до 
18 година са децом са дуготрајним неповољним здравственим стањем) чији је разред директор 
школе затворио у складу са припремљеном одлуком министра просвете, имаће право на 
пандемијску накнаду за негу(pandemické ošetrovné OČR). 

• Међутим, ако ће дететов родитељ неговати болесно дете млађе од 16 година, т ј. дете чије се 
здравље нагло погоршало и лекар је због тога потврдио потребу за лечењем  такође ће имати 
право на пандемијску накнаду за негу(pandemické ošetrovné OČR) од 1.9.2020. 

2. Ситуација ће бити другачија за децу која похађају вртић. Како похађање предшколске установе 
није обавезно по закону, на ову групу деце примењиваће се досадашњи поступци до могуће 
промене Закона о социјалном осигурању, тј. право на пандемијску накнаду за  негу имаће 
подобне особе чије дете неће похађати наставу у вртићу који је затворен и особе чије дете не иде у 
вртић због страха од коронавируса. 
 
3. Ситуација остаје непромењена за децу која још увек не похађају вртић и за блиску родбину 
којој је пружена нега у установама социјалних услуга, тј. особе које испуњавају услове и даље ће 
имати право на пандемијску накнаду за негу(pandemické ošetrovné OČR) чак и ако одлуче да дете 
или ближег рођака не сместе у установу због страха од коронавируса. 
 
Разлика између „класичне“накнаде за  негу и „пандемијске“накнаде за негу је у томе што се 
накнада за пандемију пружа на неодређено време током кризе. „Класична“ накнада је обезбеђена 
само за 10 календарских дана. 
Право на накнаду за   пандемијску негу процењује се при првој потреби за лечењем или негом 
током кризне ситуације. Након подношења пријаве за пандемијску накнаду за негу (žiadosti o 
pandemické ošetrovné) и остваривања права на накнаду, накнада ће се исплатити само ако 
осигурано лице поднесе свечану изјаву на крају одговарајућег месеца и само за дане током којих је 
осигурано лице лично и у потпуности бринуло о детету или блиског рођака. 



                 
                                
 

2 

 
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).“     

„Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.“ 
 

Информације су подложне честим променама, потребно је пратити веб страницу Агенције за 
социјално осигурање и Министарства образовања, науке, истраживања и спорта Републике 
Словачке. 
 
Социјално осигурање - опште информације 
https://www.socpoist.sk/ 
 
Социјално осигурање саветује: када родитељи имају право на накнаду (OČR) након 1. септембра? 
https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-odporuca--kedy-maju-rodicia-narok-na-
ocr-po-1-septembri-/48411s68873c 
 
Како се пријавити за пандемијску накнаду за негу (OČR)? 
https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-nemocensku-davku/68337s#2 
 
Министарство образовања, науке, истраживања и спорта Републике Словачке - Одлуке и 
смернице у време COVID-19 
https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/ 
 
Министарство за рад, социјална питања и породицу Републике Словачке 
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-
oblast/osetrovne-nemocenske/ 
 
korona.gov.sk 
 https://korona.gov.sk/pandemicke-osetrovne-zakladne-info/ 
 


