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51
ZÁKON
z 23. júna 1987
o zmenách v nemocenskom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nemocenskom poistení zamestnancov, zákona č. 58/1964 Zb. o
zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky, Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968
Zb., o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti, zákona č. 88/1968 Zb. o
predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského
poistenia, zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení
materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení, zákona č. 73/1982 Zb. o
zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení, zákona č.
148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb nemocenského a zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v
nemocenskom zabezpečení sa mení a dopĺňa takto:
1. § 25 ods. 2 a 3 znie:
„(2) Podmienkou pre poskytovanie podpory pri ošetrovaní člena rodiny je, že dieťa alebo chorý
člen rodiny žije s pracovníkom v spoločnej domácnosti a že v tejto domácnosti nie je nikto iný,
kto by sa mohol o dieťa starať alebo chorého ošetrovať; splnenie podmienky spoločnej
domácnosti sa nevyžaduje, ak ide o ošetrovanie (starostlivosť) dieťaťa mladšieho ako 10 rokov
rodičom a ak nie je v domácnosti, v ktorej dieťa žije, nikto iný, kto by mohol dieťa ošetrovať
alebo sa oň starať. Ak ide o ošetrovanie chorého dieťaťa alebo iného chorého člena rodiny, je
ďalšou podmienkou, že chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v nemocnici.
(3) Podpora pri ošetrovaní člena rodiny sa poskytuje najviac po dobu piatich pracovných dní,
pokiaľ potreba ošetrovania (starostlivosti) v nich trvá; poskytovanie možno predĺžiť až o ďalšie
dva pracovné dni, ak počas prvých piatich pracovných dní nebolo možné obstarať potrebnú
starostlivosť.“.
2. V § 25 ods. 4 sa slová „12 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „13 pracovných dní“.
Čl. II
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch
na deti z nemocenského poistenia, v znení zákona č. 99/1972 Zb., o zvýšení prídavkov na deti a
výchovného, zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o
nemocenskom poistení, zákona č. 57/1984 Zb. o niektorých zmenách v nemocenskom zabezpečení
pracujúcich a zákona č. 109/1984 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení sa mení a dopĺňa
takto:
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1. § 1 včítane nadpisu sa vypúšťa.
2. V § 6 ods. 4 sa slovo „štvrtého” nahrádza slovom „šiesteho”.
3. § 7 včítane nadpisu znie:
„§ 7
Doba poskytovania peňažnej pomoci v materstve
(1) Peňažná pomoc v materstve sa poskytuje namiesto mzdy, prípadne namiesto
nemocenského. Poskytuje sa po dobu 28 týždňov materskej dovolenky, a to od začiatku
šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa
pred týmto dňom, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.
(2) Ak pracovníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej než šesť týždňov,
pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, poskytuje sa peňažná pomoc v materstve až do
uplynutia doby ustanovenej v predchádzajúcom odseku alebo v § 10. Ak však pracovníčka
vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej než šesť týždňov z iného dôvodu,
poskytuje sa jej peňažná pomoc v materstve len do uplynutia 22 týždňov odo dňa pôrodu, a
ak ide o pracovníčku uvedenú v § 10, len do uplynutia 31 týždňov odo dňa pôrodu.
(3) Ak sa poskytuje pracovníčke, ktorá má nárok na peňažnú pomoc v materstve,
nemocenské až do začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, patrí jej od
začiatku tohto týždňa namiesto nemocenského peňažná pomoc v materstve.
(4) V prípadoch uvedených v § 6 ods. 4 sa peňažná pomoc v materstve poskytuje od
začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.”.
4. V § 10 sa slová „35 týždňov” nahrádzajú slovami „37 týždňov”.
5. § 11 znie:
“§ 11
(1) Peňažná pomoc v materstve patrí aj pracovníčke, ktorá do svojej trvalej starostlivosti
nahrádzajúcej materskú starostlivosť prevzala dieťa, ktoré jej bolo zverené rozhodnutím
príslušného orgánu na neskoršie osvojenie, alebo dieťa, ktorého matka zomrela. Podmienky
pre nárok na peňažnú pomoc v materstve a spôsob jej určenia sa posudzujú podľa stavu ku
dňu prevzatia dieťaťa.
(2) Peňažná pomoc v materstve sa v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku
poskytuje pracovníčke odo dňa prevzatia dieťaťa po dobu, po ktorú sa o dieťa (deti) stará,
najdlhšie po dobu
a) 22 týždňov, ak prevzala jedno dieťa,
b) 31 týždňov, ak prevzala dve alebo viac detí a stará sa aspoň o dve z týchto detí, alebo ak
ide o pracovníčku uvedenú v § 10 ods. 2,
nie však dlhšie, ako dieťa (najmladšie dieťa) dosiahne osem mesiacov veku.”.
6. V § 12 ods. 3 a 5 sa slová „12 týždňov” nahrádzajú slovami „14 týždňov”.
7. Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý znie:
„§ 12a
Poskytovanie peňažnej pomoci pracovníkovi
(1) Peňažná pomoc podľa tohto zákona sa poskytuje slobodnému, ovdovenému,
rozvedenému alebo z iných vážnych dôvodov osamelému pracovníkovi, ktorý nežije s
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družkou, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo o dieťa,
ktorého matka zomrela.
(2) Podmienky pre nárok na peňažnú pomoc a spôsob jej určenia sa u pracovníka
uvedeného v predchádzajúcom odseku posudzujú podľa stavu ku dňu prevzatia dieťaťa.
Peňažná pomoc sa poskytuje odo dňa prevzatia dieťaťa po dobu, po ktorú sa pracovník o
dieťa stará, najdlhšie po dobu 31 týždňov, nie však dlhšie, ako dieťa dosiahne osem
mesiacov veku.
(3) Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci pracovníkovi platia ostatné
ustanovenia tohto zákona obdobne.”.
8. § 33 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ustanovenia § 12a tohto zákona platia obdobne pre vojakov z povolania a príslušníkov
Zboru národnej bezpečnosti zabezpečených nemocenskou starostlivosťou v ozbrojených
silách; ustanovenie predchádzajúceho odseku platí aj tu.”.
9. § 39 sa vypúšťa.
Čl. IV
Prechodné ustanovenia
(1) Ak vznikol dôvod pre poskytovanie podpory pri ošetrovaní člena rodiny predo dňom účinnosti
tohto zákona, postupuje sa pri poskytovaní tejto dávky podľa doterajších predpisov. Ak však druhý
alebo tretí deň potreby ošetrovania (starostlivosti) pripadne na 1. júl 1987, poskytuje sa podpora
pri ošetrovaní člena rodiny po dobu ustanovenú týmto zákonom (čl. I č. 1 a čl. III č. 1).
(2) Ak peňažná pomoc v materstve patrí podľa predpisov platných do 30. júna 1987 ešte po
tomto dátume, poskytne sa po dobu ustanovenú týmto zákonom a počítanú od prvého dňa
poskytovania peňažnej pomoci v materstve. Pokiaľ však žena, s výnimkou pracovníčky uvedenej v §
10 zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov a družstevníčky uvedenej v § 23 alebo § 24
zákona č. 103/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vyčerpala pred pôrodom z materskej
dovolenky nastúpenej pred 1. júlom 1987 menej ako štyri týždne bez povolenia lekára alebo bez
toho, že pôrod nastal skôr, ako určil lekár, poskytne sa peňažná pomoc v materstve len do
uplynutia 22 týždňov odo dňa pôrodu.
(3) Peňažná pomoc sa poskytne mužovi pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom aj
v prípadoch, keď k prevzatiu dieťaťa došlo pred 1. júlom 1987; dávka však patrí najskôr od 1. júla
1987 a do celkovej doby, po ktorú by peňažná pomoc patrila, sa započítava aj doba starostlivosti
pred 1. júlom 1987.
Čl. V
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné
znenie
a) zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky
a dieťaťa, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich,
b) zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch
na deti z nemocenského poistenia, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.
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Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.
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