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Z Á K O N

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení
zákona č. 563/2001 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach
vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno
g), ktoré znie:

 „g) osobitné jednorazové peňažné náležitosti,“.

 Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená
h) a i).

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
 „t) príplatok za zdravotnícku starostlivos�.“.

3. V § 6 odsek 1 znie:
 „(1) Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funk-
cie s plánovanou hodnos�ou mužstva, poddôstojníc-
kou hodnos�ou alebo práporčíckou hodnos�ou patrí
funkčný plat pod¾a prílohy č. 2. Profesionálnemu voja-
kovi pod¾a prvej vety, ktorý je vrcholový športovec
a ktorý bol výnimočne zaradený do platovej triedy po-
d¾a § 32, sa môže poskytnú� funkčný plat pod¾a prílohy
č. 3.“.

4. § 7 znie:
 „(1) Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat
zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej re-
publiky viac ako o 5 %, upravia sa funkčné platy
uvedené v prílohách č. 2 a 3 o percento zodpovedajúce
tomuto zvýšeniu.

 (2) Rozhodujúcim obdobím pod¾a odseku 1 je pred-
chádzajúci kalendárny rok, počínajúc rokom 2002.

 (3) Funkčné platy zvýšené pod¾a odseku 1 sa zaok-
rúh¾ujú na celé desa�koruny smerom nahor.“.

5. § 19 vrátane nadpisu znie: 

„§ 19

Príplatok za spravodajskú činnos� 

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy vojen-
ského spravodajstva v jeho výkonných zložkách, patrí
príplatok vo výške 1 000 až 10 000 Sk mesačne. 

(2) Výšku príplatku pod¾a odseku 1 v závislosti od
charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta vý-
konu služby, miery ohrozenia jeho života alebo zdra-
via, iných závažných rizík alebo výkonu činností s mi-

moriadnou psychickou zá�ažou ustanoví ministerstvo
vnútorným predpisom.“.

 6. V § 22 ods. 1 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami
„50 %“.

 7. V § 22 ods. 2 sa slová „100 %“ nahrádzajú
slovami „90 %“.

 8. § 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
 „(5) Výška osobného príplatku pod¾a odseku 1 sa
postupne znižuje až na 30 % priznaného funkčného
platu a výška osobného príplatku pod¾a odseku 2 sa
postupne znižuje až na 70 % priznaného funkčného
platu. Miera postupného znižovania limitu osobného
príplatku bude zodpoveda� miere zvyšovania funkč-
ných platov pod¾a § 7 tak, aby jeho absolútna výška
v jednotlivých platových triedach zostala zachovaná.“.

  9. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 25a

Príplatok za zdravotnícku starostlivos�

(1) Profesionálnemu vojakovi vykonávajúcemu zdra-
votnícku starostlivos� v ozbrojených silách patrí prí-
platok vo výške 500 až 10 000 Sk mesačne.

(2) Výšku príplatku pod¾a odseku 1 v závislosti od
stupňa zodpovednosti za
a) zdravotný stav príslušníkov ozbrojených síl,
b) hygienický a epidemiologický stav útvarov a zaria-

dení ozbrojených síl alebo
c) pripravenos� príslušníkov ozbrojených síl a zdra-

votníckych pracovníkov na plnenie úloh v zdravot-
ne rizikových oblastiach

ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.“.

10. V § 31 ods. 2 sa slovo „prvej“ nahrádza slovom
„druhej“.

11. V § 33 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Ak je do služobného pomeru prijatý vojak, ktorý
získal stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdela-
nie, patrí mu funkčný plat prvej platovej triedy pod¾a
prílohy č. 2.“. 

 Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky
2 až 5.

12. V § 33 ods. 2 sa slovo „druhej“ nahrádza slovom
„tretej“.
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13. V § 33 ods. 4 sa slová „1 alebo 2“ nahrádzajú
slovami „1, 2 alebo 3“.

14. V § 33 ods. 5 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú
slovami „v odseku 4“.

15. Za § 39 sa vkladajú § 39a a 39b, ktoré vrátane
nadpisu znejú:

„Osobitné jednorazové peňažné
nálež i tost i

§ 39a

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal kvalifi-
kačné predpoklady vzdelania štúdiom na inej ako vo-
jenskej škole alebo inej ako policajnej škole alebo
získal kvalifikačné predpoklady vzdelania štúdiom na
vojenskej škole alebo policajnej škole bez poskytovania
pracovných ú¾av a hmotného zabezpečenia zamestná-
vate¾om20a) a ktorý prevezme záväzok na dočasný slu-
žobný pomer pod¾a osobitného predpisu,20b) možno
prizna� pri prvom vzniku dočasného služobného pome-
ru osobitný príspevok až do výšky 150 000 Sk. Služob-
ný orgán uvedie sumu priznaného osobitného príspev-
ku v personálnom rozkaze20c) o vzniku služobného
pomeru.

(2) Osobitný príspevok sa poskytuje v pomerných
častiach pripadajúcich na jeden rok počas troch rokov
trvania dočasného služobného pomeru.

(3) Pomerná čas� osobitného príspevku je splatná
spolu so služobným príjmom za kalendárny mesiac,
ktorý je posledným mesiacom príslušného roku trva-
nia dočasného služobného pomeru.

(4) Pomerná čas� osobitného príspevku sa zaokrúh-
¾uje na celé stokoruny.

(5) Čas� osobitného príspevku pod¾a odsekov 2 a 3
nepatrí profesionálnemu vojakovi, ak v uplynulom ro-
ku pred termínom jeho splatnosti
a) bol právoplatne odsúdený pre trestný čin, 
b) bol na základe služobného hodnotenia hodnotený

ako nespôsobilý na výkon profesionálnej služby,
c) prestal spĺňa� niektorú z  podmienok pod¾a osobit-

ného predpisu,20b)
d) požiadal o prepustenie zo služobného pomeru,
e) neplní niektorú zo základných povinností vojaka

alebo porušil niektorý zákaz ustanovený osobitným
predpisom,20d)

f) mu bol súdom uložený trest straty hodnosti. 

(6) Výšku osobitného príspevku v rámci rozpätia
pod¾a odseku 1 a podrobnosti o jeho priznaní ustanoví
ministerstvo vnútorným predpisom.

§ 39b

(1) Ak profesionálny vojak požiada pred uplynutím
prvého prevzatého záväzku na dočasný služobný po-
mer o predĺženie dočasného služobného pomeru naj-
menej o tri roky alebo požiada o prijatie do stáleho
služobného pomeru, možno mu prizna� stabilizačný
príspevok až do výšky 30 000 Sk.

(2) Stabilizačný príspevok pod¾a odseku 1 sa vyplatí
spolu so služobným príjmom za kalendárny mesiac,
ktorý je posledným mesiacom prvého roku trvania
služobného pomeru predĺženého pod¾a odseku 1.

(3) Stabilizačný príspevok priznaný pod¾a odseku 1
sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak pred ter-
mínom splatnosti
a) bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest

odňatia slobody alebo na iný trest spolu s  trestom
odňatia vojenskej hodnosti alebo bol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin, 

b) bol na základe služobného hodnotenia hodnotený
ako nespôsobilý na výkon profesionálnej služby, 

c) prestal spĺňa� niektorú z  podmienok pod¾a osobit-
ného predpisu,20d)

d) požiadal o prepustenie zo služobného pomeru,
e) neplní niektorú zo základných povinností ustano-

vených osobitným predpisom, 20e)
f) porušil niektorý zákaz ustanovený osobitným pred-

pisom.20e)“.

Poznámky pod čiarou k  odkazom 20a až 20e znejú:
„20a) Napríklad § 140 ods. 2 až 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník

práce, § 149 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. 5 zákona
č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.

  20b) § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej
službe v znení neskorších predpisov.

  20c) § 10 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  20d) § 8 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov.
  20e) Zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 52 ods. 1 písm. b) sa slová „žiados� o pride-
lenie bytu a“ vypúš�ajú.

17. V § 52 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

 „(3) Splnenie podmienky zmeny sídla stálej posádky
pod¾a odseku 1 sa nevyžaduje pri vyčlenení alebo
premiestnení profesionálneho vojaka pod¾a potrieb
ozbrojených síl, ak mu v čase vyčlenenia alebo pre-
miestnenia patrí odlučné.“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4
až 9.

18. V § 52 ods. 5 sa slová „žiados� o pridelenie bytu
a“ vypúš�ajú.

19. V § 52 sa odsek 9 dopĺňa písmenom n), ktoré
znie:

 „n) odo dňa priznania príspevku na bývanie.26a)“.

 Poznámka pod čiarou k  odkazu 26a znie:
„26a) Zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20. § 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
 „(4) Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1
patria počas účasti na preventívnej rehabilitácii na
území Slovenskej republiky peňažné náležitosti v slo-
venských korunách.“.

21. V § 70 ods. 2 sa slová „do 2 500 USD“ nahrádzajú
slovami „do 3 000 USD“.

22. V § 70 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
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„Takémuto profesionálnemu vojakovi nepatrí zahra-
ničný príspevok pod¾a odseku 2.“. 

23. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:

„§ 73a

(1) Vojakovi vyslanému mimo územia Slovenskej re-
publiky na účely humanitárnej pomoci alebo vojenské-
ho cvičenia33b) patrí náhrada výdavkov ako pri zahra-
ničných služobných cestách. 

(2) Profesionálnemu vojakovi vyslanému mimo úze-
mia Slovenskej republiky v rámci plnenia záväzku
z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti na-
padnutiu33b) patria peňažné náležitosti pod¾a § 70
ods.1, 2, 4 a 5 a § 70a.

(3) Vojakovi, ktorý vykonáva povinnú vojenskú služ-
bu33c) a ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej re-
publiky v rámci mierovej pozorovate¾skej misie, miero-
vej operácie alebo plnenia záväzku z  medzinárodnej
zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,33b) patria
peňažné náležitosti ustanovené v tretej časti tohto zá-
kona v slovenských korunách a zahraničný príspevok
pod¾a § 70 ods. 2, 4 a 5 a § 70a.“.

 Poznámky pod čiarou k  odkazom 33b a 33c znejú:
„33b) § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej

republiky.
 33c) § 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“.

 24. Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:

„§ 77a

(1) Funkcie zaradené do prvej až šiestej platovej
triedy pre poddôstojníkov a práporčíkov sú odo dňa
účinnosti tohto zákona zaradené do druhej až siedmej
platovej triedy pre mužstvo, poddôstojníkov a prápor-
číkov.

(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorému patril pod¾a
doterajšieho znenia 1. bodu v prílohe č. 6 zákona vyšší
príplatok za riadenie ako pod¾a tohto zákona, sa po-
skytuje doplatok vo výške rozdielu medzi príplatkom
za riadenie pod¾a doterajších predpisov a príplatkom
za riadenie pod¾a tohto zákona. Doplatok sa poskytuje
ako súčas� služobného príjmu až do skončenia výkonu
funkcie, za ktorej výkon mu bol vyšší príplatok za
riadenie priznaný.“.

25. V prílohe č. 1 sa nadpis „PODDÔSTOJNÍCI
A PRÁPORČÍCI“  nahrádza nadpisom, ktorý znie:
„MUŽSTVO, PODDÔSTOJNÍCI A PRÁPORČÍ-
CI“.

26. V prílohe č. 1 charakteristika platových tried
a príklady činností pre mužstvo, poddôstojníkov a prá-
porčíkov 1. platovej triedy znejú:

„1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Jednoduché práce alebo pomocné práce, alebo prí-
pravné práce pod¾a presných postupov a pokynov
s bežnou zmyslovou zá�ažou, prípadne jednoduché
práce so zvýšenou fyzickou námahou, obslužné rutin-

né opakujúce sa práce so zodpovednos�ou za vlastnú
prácu, jednoduchú prácu a plne kontrolovate¾nú prá-
cu.

1.01. Samostatná obsluha ručnej zbrane, výzbroje
alebo špeciálneho vojenského zariadenia.

1.02. Príprava ručnej zbrane, výzbroje alebo špeciál-
neho vojenského zariadenia na prevádzku.

1.03. Základné ošetrovanie ručnej zbrane, výzbroje
alebo špeciálneho vojenského zariadenia.“.

Doterajšie platové triedy 1. až 6. sa označujú ako
platové triedy 2. až 7. Doterajšie príklady činností
1.01. až 1.04. sa označujú ako príklady činností 2.01.
až 2.04., doterajšie príklady činností 2.01. až 2.03. sa
označujú ako príklady činností 3.01. až 3.03., doteraj-
šie príklady činností 3.01. až 3.22. sa označujú ako
príklady činností 4.01. až 4.22., doterajšie príklady
činností 4.01. až 4.31. sa označujú ako príklady čin-
ností 5.01. až 5.31., doterajšie príklady činností 5.01.
až 5.21. sa označujú ako príklady činností 6.01. až
6.21. a doterajšie príklady činností 6.01. až 6.21. sa
označujú ako príklady činností 7.01. až 7.21.

27. V prílohe č. 1 čas� dôstojníci a generáli v 5. pla-
tovej triede príklad činnosti 5.01. znie: 
 „5.01. Komplexné velenie pluku alebo útvaru rýchleho
nasadenia.“.

28. V prílohe č. 1 čas� dôstojníci a generáli sa
v 6. platovej triede vypúš�a príklad činnosti 6.03. 

29. V prílohe č. 1 čas� dôstojníci a generáli v 6. pla-
tovej triede príklad činnosti 6.11. znie:
 „6.11. Samostatné plnenie najzložitejších odborných
úloh Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej re-
publiky.“.

30. V prílohe č. 1 čas� dôstojníci a generáli v 6. pla-
tovej triede príklad činnosti 6.39. znie:
 „6.39. Výkon najnáročnejších odborných prác spočí-
vajúcich v rozborovej činnosti vrátane metodickej
a kontrolnej činnosti podriadených prokuratúr a sú-
dov vykonávaných z  úrovne vyššej vojenskej prokura-
túry a vyššieho vojenského súdu.“.

31. V prílohe č. 1 čas� dôstojníci a generáli v 7. pla-
tovej triede príklad činnosti 7.11. znie:
 „7.11. Koncepčná, normotvorná a koordinačná čin-
nos� v ústrednom orgáne štátnej správy alebo na vo-
jenskej súčasti Generálnej prokuratúry Slovenskej re-
publiky, alebo na vyššom vojenskom súde.“.

32. V prílohe č. 1 čas� dôstojníci a generáli v 7. pla-
tovej triede príklad činnosti 7.29. znie:
 „7.29. Tvorivé riešenie najzložitejších odborných úloh
Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republi-
ky.“.

33. Príloha č. 1 čas� dôstojníci a generáli sa v 7. pla-
tovej triede dopĺňa príkladom činnosti 7.30, ktorý znie:
„7.30. Komplexné velenie brigáde alebo leteckej zá-
kladni.“.
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34. V prílohe č. 1 čas� dôstojníci a generáli v 8. pla-
tovej triede príklad činnosti 8.04. znie:
 „8.04. Komplexné riadenie a zabezpečenie činnosti
Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
a komplexné riešenie vecí súvisiacich s  výkonom
funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného
velite¾a ozbrojených síl.“.

35. Príloha č. 2 znie:

„PLATOVÉ TRIEDY A FUNKČNÉ PLATY PRE
FUNCIE MUŽSTVA, PODDÔSTOJNÍKOV

A PRÁPORČÍKOV

36. Príloha č. 3 znie:

„PLATOVÉ TRIEDY A FUNKČNÉ PLATY PRE
FUNCIE DÔSTOJNÍKOV A GENERÁLOV

37. Príloha č. 4 znie:

„HODNOSTNÝ PRÍPLATOK

38. V prílohe č. 6 body 1 až 3 znejú:
„1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1.1. Generálny riadite¾ sekcie 9 000
1.2. Generálny riadite¾ inšpekcie ministra 

obrany 8 000
1.3. Riadite¾ odboru 6 000

2. Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej repub-
liky
2.1. Náčelník generálneho štábu 10 000
2.2. Zástupca náčelníka generálneho štábu 9 000
2.3. Náčelník štábu generálneho štábu 8 000
2.4. Náčelník správy 6 000
2.5. Náčelník oddelenia 5 000

3.  Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej re-
publiky
3.1. Náčelník Vojenskej kancelárie preziden-

ta Slovenskej republiky 8 000“.

Doterajšie body 2 až 4 prílohy č. 6 sa označujú ako
body 4 až 6.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa spl-
nomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej repub-
liky vyhlásil úplné znenie zákona č. 380/1997 Z. z.
o peňažných náležitostiach vojakov, ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 563/2001
Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa dopĺňa takto:

Za § 143 sa vkladajú § 143a a 143b, ktoré znejú:

PLATOVÁ TRIEDA FUNKČNÝ PLAT V SK
MESAČNE

1. 6 400 

2. 6 900 

3. 7 400 

4. 7 900 

5. 8 400 

6. 9 000 

7. 9 600“.

PLATOVÁ TRIEDA FUNKČNÝ PLAT V SK
MESAČNE

1.   9 000

2.   9 600

3. 10 400

4. 11 200

5. 12 100

6. 13 000

7. 14 000

8. 15 200“.

HODNOSŤ SK MESAČNE

rotmajster 3 800  

nadrotmajster 4 100  

štábny nadrotmajster 4 300  

podpráporčík 4 700  

práporčík
poručík 5 000  

nadpráporčík
nadporučík 5 300  

kapitán 5 600  

major 5 800  

podplukovník 6 000  

plukovník 6 200  

brigádny generál 6 400  

generálmajor 6 600  

generálporučík 6 800  

generál 7 000“.

HODNOSŤ SK MESAČNE

vojak 2 600  

slobodník 2 900  

desiatnik 3 100  

čatár 3 300  

rotný 3 500  
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„§ 143a

Od 1. júla 2002 sa na sociálne zabezpečenie policajtov
a vojakov nepoužijú

1. § 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom
zabezpečení v znení neskorších predpisov,

2. § 157 až 160 a § 167 až 174 vyhlášky Federálneho
ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
v znení neskorších predpisov.

§ 143b

Všeobecné predpisy o sociálnom zabezpečení sa do 30.
júna 2003 považujú za všeobecné predpisy o sociálnom
poistení pod¾a tohto zákona.“.

Čl. IV

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení
zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z.,
zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 166/2002 Z. z.,
zákona č. 334/2002 Z. z. a zákona č. 408/2002 Z. z. sa
dopĺňa takto:

1.  Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„41a

Odstupné

Pri skončení pracovného pomeru zamestnanca z dôvo-
du uvedeného v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)
Zákonníka práce, ak o týchto dôvodoch rozhodla vláda
Slovenskej republiky alebo ak vyplynuli z  osobitného
zákona, zamestnávate¾ môže zamestnancovi poskytnú�
ïalšie odstupné nad ustanovený rozsah a nad rozsah
dohodnutý pod¾a § 49 ods. 1 až vo výške osemnásobku
funkčného platu zamestnanca.“.

2. V § 43 sa za slovami „§ 38 ods. 4“ vkladá čiarka
a slová „a § 41“ sa nahrádzajú slovami „§ 41 a 41a.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002
okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnos� 1. ja-
nuára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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448

Z Á K O N

z 9. júla 2002

o ochrannom doh¾ade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Účelom ochranného doh¾adu je vytvorenie podmie-
nok na zabránenie páchaniu trestnej činnosti zvláš�
narušenými odsúdenými osobami a na dovŕšenie ich
nápravy.

§ 2

(1) Osoba, ktorej súd uložil ochranný doh¾ad, je po-
vinná 
a) oznamova� orgánu vykonávajúcemu ochranný do-

h¾ad (§ 6 ) potrebné údaje o spôsobe a zdrojoch
svojej obživy a na jeho žiados� tieto údaje preuka-
zova�,

b) osobne sa hlási� tomuto orgánu v lehotách, ktoré
určí súd,

c) vopred oznamova� tomuto orgánu vzdialenie sa
z miesta pobytu a

d) podriadi� sa starostlivosti pracovníka sociálnej pre-
vencie.

(2)  Osobe, ktorej sa ukladá ochranný doh¾ad, môže
súd uloži� ïalšie povinnosti a obmedzenia, a to
a) nenavštevova� určité miesta, miestnosti alebo zhro-

maždenia,
b) zdržiava� sa v prikázanom mieste alebo obvode

a nevzïa¾ova� sa z neho bez súhlasu orgánu vyko-
návajúceho ochranný doh¾ad.

(3) Povinnosti a obmedzenia uložené pod¾a odseku 2
môže súd meni� alebo odvoláva� aj počas výkonu
ochranného doh¾adu. 

§ 3

(1) Ochranný doh¾ad sa ukladá na jeden rok až tri
roky.

(2) Ak sa ochranný doh¾ad ukladá opätovne, a to
skôr, ako bol vykonaný ochranný doh¾ad predtým ulo-
žený, súd zruší predtým uložený ochranný doh¾ad
a súčasne rozhodne o uložení nového ochranného do-
h¾adu. Čas, na ktorý sa ochranný doh¾ad opätovne
ukladá, nesmie spolu s dosia¾ nevykonaným zvyškom
ochranného doh¾adu predtým uloženého prevyšova�
čas troch rokov.

§ 4

(1) Ochranný doh¾ad uloží súd páchate¾ovi, ktorého
odsudzuje ako obzvláš� nebezpečného recidivistu na
nepodmienečný trest odňatia slobody.

(2) Ochranný doh¾ad môže súd uloži� aj páchate¾ovi,
ktorého odsudzuje za úmyselný trestný čin na nepod-
mienečný trest odňatia slobody, ak sa vzh¾adom na
osobu páchate¾a, najmä s prihliadnutím na jeho dote-
rajší spôsob života, na prostredie, v ktorom žije, a na
povahu spáchanej trestnej činnosti nedá očakáva�, že
bez ochranného doh¾adu nebude pokračova� v trestnej
činnosti.

(3) Ak súd potrebuje na rozhodnutie o ochrannom
doh¾ade vykona� ešte ïalšie dokazovanie, ktoré sa
nemôže hneï vykona�, a z toho dôvodu neuloží
ochranný doh¾ad na hlavnom pojednávaní, vyhradí
rozhodnutie o ňom verejnému zasadnutiu.

(4) Ak si súd nevyhradil rozhodnutie o ochrannom
doh¾ade, môže ho uloži� len na návrh prokurátora, a to
na verejnom zasadnutí; súd prvého stupňa musí o ta-
kom návrhu rozhodnú� najneskôr do času, ako sa na
odsúdenom výkon trestu odňatia slobody skončí. 

§ 5

(1) S výkonom ochranného doh¾adu sa začne po vý-
kone trestu odňatia slobody.

(2) Ak predseda senátu odloží výkon trestu odňatia
slobody na čas dlhší ako tri mesiace, rozhodne zároveň
o tom, či sa má s výkonom ochranného doh¾adu zača�
pred nariadením výkonu trestu odňatia slobody. 

§ 6

Ochranný doh¾ad vykonávajú útvary Policajného
zboru, v ktorých obvode je miesto pobytu osoby, ktorej
bol ochranný doh¾ad uložený, a to v rozsahu určenom
v rozhodnutí súdu. Pritom dbajú, aby sa do práv od-
súdeného zasahovalo len v miere nevyhnutne potreb-
nej na dosiahnutie účelu ochranného doh¾adu. 

§ 7

Výkon ochranného doh¾adu sa prerušuje počas vý-
konu väzby a trestu odňatia slobody, počas ochranné-
ho liečenia uskutočňovaného v liečebnom ústave, ako
aj počas výkonu vojenskej služby. 
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§ 8

(1) Od výkonu ochranného doh¾adu uloženého osobe
uvedenej v § 4 ods. 2 súd upustí, ak pominú pred jeho
začatím okolnosti, pre ktoré bol uložený.

(2) Návrh na upustenie od výkonu ochranného do-
h¾adu môže poda� prokurátor alebo riadite¾ ústavu na
výkon trestu odňatia slobody, kde sa na odsúdenom,
ktorému bol uložený ochranný doh¾ad, naposledy vy-
konáva trest odňatia slobody. 

§ 9

(1) Súd prepustí osobu z výkonu ochranného doh¾a-
du, ak sa ukáže, že sa dosiahol jeho účel. 

(2) Návrh na prepustenie z výkonu ochranného do-
h¾adu môže poda�
a) útvar Policajného zboru, ktorý ochranný doh¾ad

vykonáva,
b) prokurátor,
c) osoba, ktorej bol uložený ochranný doh¾ad, po uply-

nutí polovice času, na ktorý bol ochranný doh¾ad
uložený, najskôr však po uplynutí jedného roka
výkonu ochranného doh¾adu; ak sa jej návrhu ne-
vyhovie, môže návrh opakova� až po uplynutí jed-
ného roka.

§ 10

Ochranný doh¾ad zaniká uplynutím času, na ktorý
bol uložený, alebo dňom, keï súd prepustí osobu
z výkonu ochranného doh¾adu pod¾a § 9 ods. 1.

§ 11

(1) Ak neustanovuje tento zákon inak, použijú sa na
konanie a na rozhodovanie o ochrannom doh¾ade pri-
merane ustanovenia Trestného poriadku. 

(2) Rozhodnutie pod¾a § 4 ods. 4 a pod¾a § 8 ods. 1
vydáva súd, v ktorého obvode sa na odsúdenom napo-
sledy vykonáva trest odňatia slobody, a rozhodnutie
pod¾a § 9 ods. 1 vydáva okresný súd, v ktorého obvode
sa ochranný doh¾ad vykonáva. 

(3) O návrhu na rozhodnutia uvedené v odseku 2
rozhoduje súd na verejnom zasadnutí; na neverejnom
zasadnutí rozhoduje v prípade, že návrh urobila ne-
oprávnená osoba alebo že sa návrh pod¾a § 9 ods. 2
písm. c) podal pred uplynutím lehoty. 

(4)  Proti uzneseniu, ktorým sa rozhoduje o uložení
ochranného doh¾adu, o upustení od jeho výkonu alebo

o prepustení z jeho výkonu, je prípustná s�ažnos�, kto-
rá má odkladný účinok.

Čl. II

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zá-
kona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zá-
kona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zá-
kona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb.,
zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zá-
konného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhro-
maždenia Československej socialistickej republiky
č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona
č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona
č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona
č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona
č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu
Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Re-
publiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke
93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona
č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona
č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona
č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona
č. 237/2002 Z. z. a zákona č. 421/2002 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 71 odsek 1 znie:
„(1) Ochrannými opatreniami sú ochranný doh¾ad,

ochranné liečenie, ochranná výchova a zhabanie ve-
ci.“.

2. § 71 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ochranný doh¾ad je upravený osobitným záko-

nom.“.

3. V § 171 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúš�a slovo
„alebo“ a za písmeno d) sa vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
„e) nedodržiava povinnosti alebo obmedzenia uložené

súdom v rámci ochranného doh¾adu alebo“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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449

Z Á K O N

z 9. júla 2002,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani
z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a taba-
kových výrobkov v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.,
zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z.,
zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z.,
zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z.
a zákona č. 582/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a

(1) Finančné prostriedky vo výške 15 % z výnosu
dane pod¾a § 6 sa použijú na rozvojové programy
v rezorte zdravotníctva zamerané na liečenie kardio-
vaskulárnych ochorení a onkologických ochorení.

(2) Príslušný správca dane je povinný poukáza� fi-
nančné prostriedky pod¾a odseku 1 na účet Minister-
stva zdravotníctva Slovenskej republiky do jedného
mesiaca odo dňa splatnosti dane.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r
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450

Z Á K O N

z 10. júla 2002,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., záko-
na č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zá-
kona č. 23/2002 Z. z. sa mení takto:

V § 2 ods. 1 sa v tretej vete slová „nie sú“ nahrádzajú
slovami „sú aj“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona
č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona
č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona
č. 131/2002 Z. z. a zákona č. 219/2002 Z. z. sa mení
takto:

V § 4a sa vypúš�a odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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