Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020

13) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Pandemické ošetrovné
Zámer opatrenia:
Zámerom predloženého vládneho návrhu zákona je odstrániť prípadné interpretačné nezrovnalosti v súvislosti s nárokom na dávku
pandemické ošetrovné v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu - neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských
zariadení, t. j. pandemické ošetrovné nepatrí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na
prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie.
Obsah opatrenia:

pandemické ošetrovné nepatrí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť
dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z
dôvodu obavy o jeho zdravie, resp. v prípade, ak dieťa nie je možné do predškolského zariadenia alebo
školy umiestniť z kapacitných dôvodov
zákonný zástupca bude mať aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293er ods. 3 písm. b) v
prípadoch, kedy počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti (napr.
konkrétne triedy) uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu
zmena systému overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné, a to tak, že príslušný okresný úrad
bude poskytovať informácie Sociálnej poisťovni len o deťoch, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Názory proponentov:
detí, ktoré sa nezúčastňujú vzdelávania, bude menšie množstvo a z tohto dôvodu to pre
dotknuté subjekty (napr. školy) bude predstavovať nižšiu administratívnu záťaž
zákonný zástupca – rodič rozhoduje o svojom nároku na dávku pandemické ošetrovné sám,
nakoľko rozhoduje aj o tom, či svoje dieťa zaradí do výchovno-vzdelávacieho procesu

Názory oponentov:
zhoršenie ekonomickej situácie niektorých slovenských rodín s deťmi

Primárny zdroj: Zákon (č. 258/2020), ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7926

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 23.9.2020; účinnosť od: 23.9.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
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