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Vec 

informácia    

 

Dňa 02.02.2021 boli na Inšpektorát práce Nitra elektronicky doručené Vaše nasledovné 

otázky týkajúce sa rekondičného pobytu: 

 

„Dobrý deň, 

chcel by som sa poradiť ako má zamestnávateľ riešiť rekondičné pobyty v súčasnej situácii. 

Ďakujem 

Staško Robert 

Odborový zväz Drevo, lesy, voda 

Osadná 6, Bratislava“ 

 

 

K Vašej otázke uvádzame nasledovné: 

 

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 bol 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) 

novelizovaný zákonom č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 

(ďalej „zákon č. 66/2020 Z. z.“). V zákone č. 124/2006 Z. z. bol za § 39h vložený § 39i 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v  súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý upravuje 

plynutie lehôt, respektíve ich spočívanie v tejto mimoriadnej situácii. 

 

Rekondičné pobyty 

Lehoty vzťahujúce sa na povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičný 

pobyt zamestnancom podľa § 11 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorých koniec pripadne na 

čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú (neplynú). Lehoty, 

ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa 
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považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa 

odvolania krízovej situácie. 

 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

                                                                                              

Ing. Veronika Benczová 

inšpektor práce     


