
Novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z, ktorá odráža súčasný stav v čase pandémie,
novelizuje aj Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti a zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Dátum publikácie: 27. 3. 2020

Vláda dňa 26. 3. 2020 schválila zákon č. 63/2020 Z. z., 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. Dotýka
sa tiež zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom novely č. 63/2020 Z. z. je reagovať na situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu. Novelou sa
napr.:
Upravuje vyplácanie ošetrovného, tzv. OČR, na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôl
i predškolských zariadení.

Zamestnancovi, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho
opatrenia, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

V čase mimoriadnej situácie sa umžňuje občanovi uchádzajúcemu sa o zamestnannie evidovať sa na
ÚPSVaR elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Sprostredkovateľovi zamestnania sa neuloží sankcia, ak do 31. 3. 2020 neposkytne ústrediu správu o
svojej činnosti za uplynulý rok a túto povinnosť si splní najneskôr do 30. 6. 2020.
 

Prvá sociálna pomoc v čase pandémie
 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: redakcia

Súvisiace aktuality
Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus
Finančná správa sprístupnila podstránku venovanú otázkam a odpovediam k daňovým povinnostiam

Súvisiace príklady z praxe
Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci
Čerpanie dovolenky - koronavírus

Súvisiace odborné články
Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5151781&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1021107&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1019535&f=3
https://www.epi.sk/zz/2004-5
https://www.epi.sk/zz/2008-447
https://www.mzdovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=26&p=5151781&f=3
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/prva-socialna-pomoc-v-case-pandemie.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/ako-treba-postupovat-pri-davke-osetrovne-v-pripade-podozrenia-na-koronavirus-ai-mc-2-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/financna-sprava-spristupnila-podstranku-venovanu-otazkam-a-odpovediam-k-danovym-povinnostiam.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/karantena-a-nepritomnost-zamestnanca-v-praci.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/cerpanie-dovolenky-koronavirus-2.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/koronavirus-z-pohladu-pracovnopravnych-vztahov.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311
http://www.epi.sk/zz/2003-461


5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
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