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

2) Novela zákona o sociálnom poistení
Zlepšenie finančnej situácie a zmiernenie negatívnych finančných dopadov
Zámer opatrenia: Zámerom navrhovanej právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a
ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v čase epidémie/pandémie
Covid-19.
Obsah opatrenia:
V období mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 umožniť občanom
podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov
bez kvalifikovaného elektronického podpisu
v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických
osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti
medzi aktívne opatrenia na trhu práce zaradiť aj projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania
zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v
bezprostrednom období po ich skončení
zaviesť predĺženie obdobia vyplácania dávky ošetrovné na celú dobu zabezpečovania starostlivosti o dieťa počas
uzatvorenia predškolského alebo školského zariadenia, ak ide o dieťa do 11 rokov veku alebo do 18 rokov veku s
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (tzv. pandemické ošetrovné). Zároveň vznikne nárok na nemocenské
vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v
prípadoch karanténneho opatrenia, nariadenej izolácie v súvislosti s pandémiou Covid-19
Názory proponentov:
vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, že sa predpokladajú vyššie výdavky na vyplatenie
pandemického ošetrovného a nemocenského v prípade karantény
vplyv na podnikateľské prostredie budú pozitívne, nakoľko nebudú musieť platiť zamestnancovi náhradu príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti pri karanténnom opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19
pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností z dôvodu zabezpečenia príjmu počas starostlivosti o deti pri
pandémii a v zásade vyšší príjem pri karanténnom opatrení z dôvodu pandémie
pozitívne vplyvy možno očakávať aj z dôvodu uľahčenia administrácie a to, umožnením požiadania o zaradenie do
evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom podania žiadosti elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného
elektronického podpisu
Názory oponentov:

Primárny zdroj: Zákon (č. 63/2020) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdo
bia=8&CPT=33

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 27.3.2020; účinnosť od: 27.3.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
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