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S T A N O V I S K O 
k návrhu zákona, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
 

 
I. 
 

Návrh zákona, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister práce sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky Milan Krajniak ako iniciatívny materiál. 

 
          II.  
 

Predloženým návrhom zákona sa navrhuje v prípadoch karanténneho opatrenia a 
izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, ustanoviť vznik nároku 
zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa dočasnej 
pracovnej neschopnosti.  

Vo vzťahu k ošetrovnému v prípade karantény alebo domácej izolácie sa navrhuje 
predĺžiť obdobie vyplácania dávky ošetrovné v prípade starostlivosti o dieťa do 11 rokov 
veku alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom, a to na celé obdobie karantény a izolácie ako aj na celú dobu 
uzatvorenia zariadenia (školského, predškolského, zariadenia sociálnych služieb) na 
základe rozhodnutia príslušného orgánu.  

Súčasťou návrhu je aj novela zákona o službách zamestnanosti, ktorej cieľom je 
podpora odstránenia dopadov tejto krízovej situácie na zamestnanosť a trh práce 
rozšírením okruhu aktívnych opatrení na trh práce o 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.  

Zároveň sa v súvislosti so vzniknutou situáciou navrhuje odložiť termín plnenia 
niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách 
zamestnanosti a taktiež sa navrhuje umožniť občanom v tomto období podanie žiadosti o 
zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických 
prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu. 
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Návrh zákona podľa predkladateľa má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, 
pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy 
na služby verejnej správy pre občana; nebude mať vplyvy na životné prostredie, 
informatizáciu ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 

Predkladateľ deklaruje súlad návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými 
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. 

Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania ani  
vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Predložená novela zákona sa predkladá spolu s návrhom na skrátené legislatívne 
konanie. 

 
          III. 
 

Návrh zákona, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nebol 
predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. 

 
          IV. 
 

Vzhľadom na to, že predložený návrh zákona bol Sekciou vládnej legislatívy Úradu 
vlády Slovenskej republiky odkonzultovaný a pripomienky k návrhu zákona zapracované, 
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča návrh zákona, 
ktorým sa mení sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváliť v predloženom znení. 
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