Príloha č. 1

Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Charakter predkladaného materiálu
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

-

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

4. júna 2020

2. Definovanie problému
Slovenská republika reaguje na rozšírenie pandémie ochorenie COVID-19 na jej území vyhlásením
mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č.
OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008
Z. z. Týmto opatrením je dotknutá realizácia predprimárneho vzdelávania v materských školách.
Negatívnym dopadom tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu sú priamo ovplyvnení
zamestnanci materských škôl a ich zamestnávatelia a zriaďovatelia, nakoľko v nadväznosti na
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, bola zakázaná prevádzka zariadení vrátane zariadení pre
deti, ktoré boli nútené prerušiť svoju činnosť, pričom im zároveň vznikajú náklady na úhradu mzdy
zamestnancom. Dôležitý negatívny faktor pandémie je výpadok v podielových daniach, z ktorých sú
materské školy financované.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom tohto návrhu je podpora zmiernenia dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp.
núdzového stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky na
poskytovateľov predprimárneho vzdelávania a udržanie zamestnanosti v materských školách
prostredníctvom finančnej kompenzácie formou úhrady náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80%
jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1100 eur a úhrady príspevku na mzdu zamestnanca vo
výške 80% jeho hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur.
4. Dotknuté subjekty
Materské školy, zriaďovatelia materských škôl
5. Alternatívne riešenia
Vzhľadom na vážnosť situácie je predmetný typ kompenzácie zvažovaný prioritne a nezvažujú sa
zásadne odlišné alternatívne riešenia, resp. ponechanie nulového variantu, nakoľko ten by mal
signifikantný negatívny vplyv na dotknuté subjekty a potenciálne tiež na zamestnanosť.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☐ Áno

☒ Nie
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Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
-

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

☐

Pozitívne

☐

Žiadne

☒

Negatívne

☐

Áno

☒

Nie

☐

Čiastočne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne“

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne“

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne“

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy – celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.
Oprávneným obdobím pre realizáciu projektu na podporu udržania zamestnanosti sa rozumie mimoriadna
situácia podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzový stav alebo výnimočný stav podľa ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzový
stav vyhlásená vládou SR.
Rozpočtový vplyv bude hradený predovšetkým zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov a štátneho
rozpočtu.
Sociálne vplyvy – pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých domácností očakávame v prípade
zamestnancov, pri ktorých bol využitý inštitút na podporu udržania pracovných miest.

11. Kontakt na spracovateľa
sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

12. Zdroje
Dáta Centra vedecko-technických informácií SR a vlastné prepočty Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

-

