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Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 1. štvrťroku 2010

5) Novela zákona o službách zamestnanosti
zavedenie príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti; úprava podmienok na priznanie dávky
v nezamestnanosti – namiesto troch z posledných štyroch rokov stačí byť poistený v nezamestnanosti dva
z posledných troch rokov; zvýšenie kompetencií a pokút pri sankcionovaní nelegálneho zamestnávania
Zámer opatrenia: podporiť hospodársky rast a rast zamestnanosti prostredníctvom konkrétnych aktívnych opatrení na
trhu práce

Obsah opatrenia:
•

•

•
•
•

zavedenie nového príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti:
príspevok vypláca úrad práce samosprávnym krajom, ak zamestnajú znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(UoZ) najmenej na 9 mesiacov a najmenej na polovičný úväzok
poskytuje sa najviac 9 mesiacov, jeho výška je 90% z ceny práce počas prvých troch mesiacov, 80% počas ďalších
troch mesiacov, 70% počas posledných troch mesiacov
príspevok má obmedzenú účinnosť do 31.12.2011
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie je najmä: absolvent školy, občan nad 50 rokov, dlhodobo
nezamestnaný občan, občan so zdravotným postihnutím, alebo občan, ktorého prepustili z práce z organizačných
dôvodov
úprava podmienok na priznanie dávky v nezamestnanosti:
nárok na dávku má človek, ktorý bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie UoZ poistený v
nezamestnanosti najmenej dva roky zamestnaný (účinnosť až od 1.9.2010, do 31.8.2010 je potrebné byť poistený
aspoň tri z posledných štyroch rokov)
uchádzač o dávku sa musí prihlásiť na úrade práce a požiadať o zaradenie do evidencie pre uchádzačov
o zamestnanie
dávka je vyplácaná počas štyroch alebo šiestich mesiacov, podľa druhu posledného zamestnania
na dávku si môže nárokovať aj osoba, ktorá bola na rodičovskej dovolenke celé 3 roky; ak však neplatila odvody počas
rodičovskej dovolenky, podporu bude mať len vo výške polovice minimálnej mzdy
úprava podmienok vyplácania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ): o príspevok musí uchádzač písomne
požiadať a absolvovať prípravný kurz, prípadne predložiť podnikateľský plán
zvýšenie kompetencií a sadzieb pokút zo strany ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri nelegálnom
zamestnávaní
novela je nadstavbou už prijatých opatrení z marca a apríla minulého roka, ktoré sa tiež týkali vytvárania podmienok
pre udržanie zamestnanosti a podpory vytvárania nových pracovných miest

Názory proponentov:
•

opatrenie rieši nepriaznivú situáciu na trhu práce práve vo vrchole obdobia nárastu nezamestnanosti
- z nových príspevkov bude mať osoh až 50 tisíc ľudí, čo výrazne dopomôže k zníženiu nezamestnanosti na Slovensku
• vďaka adresným príspevkom sa podporí vstup a opätovný vstup práve vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie na trh práce
• nový príspevok pre samosprávne kraje pomôže znížiť regionálne rozdiely najmä v zaostávajúcich regiónoch s vysokou
nezamestnanosťou
• sprísnenie podmienok vyplácania rôznych príspevkov zvýši mieru efektivity v boji orgánov s nelegálnou prácou
a zamestnávaním

Názory oponentov:
•

občania by mali dostávať pasívne zabezpečenie vždy za určitú aktivitu, aby neboli doma, aby urobili niečo navyše;
rozšírenie nároku na podporu je však pasívnym opatrením
• opatrenie neprinesie výrazný pokles nezamestnanosti v regióne - vzhľadom na veľmi individuálnu a rozdielnu finančnú
situáciu jednotlivých miest a obcí nemožno predpokladať celoplošný záujem o využitie nových možnosti
• zapojenie sa do systému príspevkov je zo strany samospráv podmienené zmenou v rozpočte, pretože mestá musia
príspevky spolufinancovať - je teda na samosprávach, či sú ochotné meniť rozpočet a prispieť
Primárny zdroj: Novela (č. 52/2010) zákona (č. 5/2004) o službách zamestnanosti
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3148#IIICit

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 11.2.2010 v NR SR v 3 čítaní; účinnosť od: 1.3.2010
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