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ZÁKON
z 11. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

7. V § 13 ods. 2 písm. g) sa za slovo mene vkladajú
slová s uvedením overite¾ného zdroja údajov o cene.

Èl. I

8. V § 16 ods. 3 písm. b) sa vypúajú slová medzi
lieky a slovo ktorých sa nahrádza slovom ktorého.

Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 347/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z. a zákona
è. 661/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno l) znie:
l) preventívne prehliadky a povinné pravidelné oèkovanie osôb, ktoré dosiahli urèený vek, povinné oèkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne
oèkovanie v rozsahu urèenom alebo nariadenom orgánmi tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva6a) na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam,7).
2. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) jedna preventívna prehliadka koneèníka a hrubého
èreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov raz za
desa rokov alebo poistenca so zvýeným rizikom
ochorenia na rakovinu hrubého èreva a koneèníka
bez vekového obmedzenia raz za pä rokov u lekára
so pecializáciou v pecializaènom odbore gastroenterológia alebo u lekára s certifikátom v certifikaènej
pracovnej èinnosti  diagnostická a intervenèná kolonoskopia..
3. V § 3 ods. 7 sa za slovo povinné vkladajú slová
pravidelné oèkovanie osôb, ktoré dosiahli urèený
vek, povinné oèkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne.
4. V § 4 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
5. V § 12 sa odsek 5 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) výka úhrady zdravotnej poisovne za lieèivo v èlenských tátoch Európskej únie..
6. V § 12 odsek 8 znie:
(8) Podrobnosti o postupe pri urèovaní tandardnej
dávky lieèiva, maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva a maximálnej ceny
od výrobcu alebo dovozcu ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..

9. V § 16 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo liek, ktorý je na trhu v menej ako v iestich èlenských tátoch Európskej únie,.
10. V § 16 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak ide o liek, ktorý je na trhu najmenej v iestich èlenských tátoch Európskej únie,.
11. V § 16 sa odsek 3 dopåòa písmenami g) a i), ktoré
znejú:
g) údaje uvedené vo farmako-ekonomickom rozbore
lieku sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné alebo
farmako-ekonomický rozbor lieku neobsahuje vetky náleitosti,
h) predmetom iadosti je prvý generický liek, ktorý obsahuje zaradené lieèivo a navrhovaná maximálna
cena generického lieku v lekárni za tandardnú dávku zaradeného lieèiva nie je niia najmenej o 20 %
v porovnaní s najniou maximálnou cenou lieku
v lekárni za tandardnú dávku zaradeného lieèiva,
ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov,
i) iados o zaradenie lieku nespåòa náleitosti uvedené v § 13 ods. 2 a 4..
12. V § 17 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
a) nebola predåená platnos rozhodnutia o registrácii
lieku,18)
b) bolo zruené rozhodnutie o registrácii lieku,19).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) § 22 ods. 16 a 17 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

13. V § 17 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: ak ide o liek, ktorý je na trhu najmenej v iestich
èlenských tátoch Európskej únie,.
14. V § 17 ods. 4 písmeno f) znie:
f) nákladovos lieèby liekom, ktorý je predmetom
farmako-ekonomického rozboru, prevyuje klinický
prínos lieèby týmto liekom..

15. V § 22 ods. 2 písm. i) sa za slovo mene vkladajú
slová s uvedením overite¾ného zdroja údajov
o cene.
16. V § 22 sa odsek 2 dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) názov a sídlo organizácie, ktorá registrovala výrobcu
v Európskej únii..
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17. V § 22 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) pri nesúlade výky dane z pridanej hodnoty na výzvu
ministerstva zdravotníctva záväznú informáciu
o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydanú colným orgánom pod¾a osobitného predpisu.20c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 20c znie:

20c) Èl. 12 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992)
v platnom znení.
§ 16 a 18 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

18. § 25 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Dôvodom na nezaradenie zdravotníckej pomôcky
do zoznamu zdravotníckych pomôcok môe by skutoènos, e maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický priemer iestich najniích cien spomedzi cien
v referenèných krajinách [§ 22 ods. 2 písm. i)]..
19. V § 26 ods. 4 písmeno c) znie:
c) maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický
priemer iestich najniích cien spomedzi cien v referenèných krajinách [§ 22 ods. 2 písm. i)],.
20. V § 31 ods. 2 písm. j) sa za slovo mene vkladajú
slová s uvedením overite¾ného zdroja údajov o cene.
21. V § 31 sa odsek 2 dopåòa písmenami o) a p), ktoré
znejú:
o) medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny,
p) odkazy na publikácie, klinické túdie alebo vedecké
práce, ktoré dokazujú pouitie takých výivových látok v dietetických potravinách, ktoré spåòajú výivové poiadavky osôb, pre ktoré sú urèené pod¾a veobecne uznaných vedeckých poznatkov..
22. § 31 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore
dietetickej potraviny ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
23. V § 34 ods. 3 písm. b) sa za slovo výrobcu vkladá èiarka a slovo ktorá a slovo troch sa nahrádza
slovom iestich.
24. V § 34 ods. 3 písm. d) sa slovo ete nahrádza
slovami pod¾a medicínsko ekonomického rozboru.
25. § 35 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo môe vyradi dietetickú potravinu
zo zoznamu dietetických potravín, ak
a) maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický
priemer iestich najniích cien spomedzi cien v referenèných krajinách [§ 31 ods. 2 písm. j)],
b) sa preukáe vysoká nákladovos lieèby dietetickou
potravinou pri zoh¾adnení indikácií, neiaducich
úèinkov, dávkovania a predpokladanej dåky lieèby
potrebnej na dosiahnutie poadovaného terapeutického úèinku, a ak sú k dispozícii iné porovnate¾né
dietetické potraviny rovnakej generácie s niou nákladovosou lieèby,
c) dietetická potravina bola preukázate¾ne nedostupná na trhu dlhie ako tri mesiace a výrobca nepreukázal objektívne dôvody..
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26. V § 38 ods. 9 sa vypúajú slová a C.
27. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Kategorizaèná komisia si môe vyiada
farmako-ekonomický rozbor lieku, medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny aj vtedy, keï
u je liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina zaradená v zozname liekov, zozname zdravotníckych pomôcok alebo zozname dietetických potravín.
Dôvodom na vyiadanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru
dietetickej potraviny môe by rozírenie indikaèného
obmedzenia, preskripèného obmedzenia, zmena maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva, zmena maximálnej výky úhrady
zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku, zmena
maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za dietetickú potravinu alebo zmena úradne urèenej ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny
alebo iných porovnate¾ných liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín. Drite¾ rozhodnutia
o registrácii lieku, výrobca dietetickej potraviny, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca predloí farmako-ekonomický rozbor lieku,
medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny do 90 dní odo dòa doruèenia písomnej iadosti..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
28. V § 40 ods. 5 sa slová odseku 3 nahrádzajú slovami odseku 4.
29. Doterají text § 41 sa oznaèuje ako odsek 2 a dopåòa sa odsekom 1, ktorý znie:
(1) Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti
a) riadi a odborne usmeròuje èinnosti spojené s kategorizáciou chorôb, lieèiv, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín, s úradným urèením cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných
na základe verejného zdravotného poistenia,
b) vydáva rozhodnutia odôvodnené objektívnymi a overite¾nými kritériami ustanovenými v § 13 a 18, § 22
a 27 a § 31 a 36 o
1. zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom urèení ceny lieku plne uhrádzaného alebo èiastoène
uhrádzaného na základe verejného zdravotného
poistenia,
2. zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu
zdravotníckych pomôcok a o úradnom urèení
ceny zdravotníckej pomôcky plne uhrádzanej alebo èiastoène uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia,
3. zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom urèení ceny dietetickej potraviny plne uhrádzanej alebo èiastoène
uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia,
4. vyradení lieku zo zoznamu liekov,
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5. vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu
zdravotníckych pomôcok,
6. vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín,
7. zmene úradne urèenej ceny lieku,
8. zmene úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky,
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9. zmene úradne urèenej ceny dietetickej potraviny,
c) vydáva
1. tatúty kategorizaèných komisií,
2. tatúty kategorizaèných rád..
30. V § 42 ods. 4 písm. a) sa za slová v dôsledku uitia
vkladajú slová alkoholu alebo inej.

31. Text prílohy è. 1 znie:
Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien humánnych liekov a ich zaraïovanie do vnútrotátnych systémov zdravotného poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 40, 11. 2. 1989)..
32. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast v zaráke Obsah v druhej vete sa slovo aj nahrádza slovami poèas alebo.
33. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 5 vypúajú tieto vety: Oèkovanie:
1. dávka DiTePer, Hib, VHB
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 3. a 4. mesiaci ivota
stavu pacienta po podaní oèkovacej látky..
34. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 6 vypúajú tieto vety: Oèkovanie:
2. dávka DiTePer, Hib, VHB
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 5. a 6. mesiaci ivota
stavu pacienta po podaní oèkovacej látky..
35. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 9 vypúajú tieto vety: Oèkovanie:
3. dávka DiTePer, Hib, VHB
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 11. a 12. mesiaci
stavu pacienta po podaní oèkovacej látky..
ivota
36. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 10 vypúajú tieto vety: Oèkovanie:
1. dávka MMR
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 15. mesiaci ivota
stavu pacienta po podaní oèkovacej látky..
37. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 11 vypúajú tieto vety: Oèkovanie:
DiTePer
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 3. roku ivota
stavu pacienta po podaní oèkovacej látky..
38. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 12 vypúajú tieto vety:
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 5. roku ivota
stavu pacienta po podaní oèkovacej látky..
39. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 13 vypúajú tieto vety: Preoèkovanie:
DiTePer. Oèkovanie s.c., i.m. Súèasou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní oèkovacej látky..
40. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 15 vypúajú tieto vety: Oèkovanie:
2. dávka MMR, oèkovanie proti hepatitíde VHB1, VHB2, VHB3
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 11. roku uivota
stavu pacienta po podaní oèkovacej
látky..
41. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna starostlivos o deti a dorast sa v bode 16 vypúajú tieto vety: Oèkovanie:
DiTe
Oèkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa
Súèasou výkonu je kontrola zdravotného
v 13. roku ivota
stavu pacienta po podaní oèkovacej
látky..
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42. V prílohe è. 2 sa za èas Preventívna urologická prehliadka vkladá nová èas, ktorá znie:
Preventívna gastroenterologická prehliadka
1. Preventívne vykonanie dychového testu na Helicobacter pylori
Obsah
preventívna prehliadka poistenca s vykonaním dychového testu na Helicobacter pylori
Vykonáva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore gastroenterológia, detská
gastroenterológia alebo lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore
veobecné lekárstvo
Okruh poistencov
Periodicita

poistenci od 19 do 20 rokov veku
jeden raz

2. Preventívna prehliadka koneèníka a hrubého èreva kolonoskopom
Obsah
preventívna prehliadka koneèníka a hrubého èreva kolonoskopom spoèíva vo vykonaní
kolonoskopického vyetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyetrenie je zamerané
na vyh¾adávanie polypov a vèasných tádií rakoviny hrubého èreva a koneèníka.
Pri zistení nádoru alebo polypu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa
odosiela na histologické vyetrenie. V priebehu toho istého vyetrenia sa vykonáva
odstránenie polypu. Získaný polyp sa odosiela na histologické vyetrenie.
Vykonáva
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore gastroenterológia alebo lekár
s certifikátom v certifikaènej pracovnej èinnosti  diagnostická a intervenèná
kolonoskopia
Okruh poistencov
poistenci vo veku nad 50 rokov; u poistencov so zvýeným rizikom ochorenia
na rakovinu hrubého èreva a koneèníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka
koneèníka a hrubého èreva vykonáva bez vekového obmedzenia
Periodicita
raz za desa rokov; pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky
koneèníka a hrubého èreva u poistencov so zvýeným rizikom ochorenia na rakovinu
hrubého èreva a koneèníka sa vykonáva ïalia preventívna kolonoskopická prehliadka
koneèníka a hrubého èreva v periodicite raz za pä rokov
Zoznam výkonov
Názov výkonu
Indikaèné obmedzenie
kolonoskopické vyetrenie od análneho
otvoru po cékum
odber vzorky tkaniva pri zistení nádoru
alebo polypu
endoskopické odstránenie polypu
odoslanie biologického materiálu na
histologické vyetrenie.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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82
ZÁKON
z 12. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore
v znení neskorích predpisov a o doplnení zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom
zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z., zákona
è. 666/2002 Z. z., zákona è. 424/2003 Z. z., zákona
è. 451/2003 Z. z., zákona è. 462/2003 Z. z., zákona
è. 180/2004 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 729/2004 Z. z., zákona è. 561/2005 Z. z., zákona
è. 327/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z. a zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Zbor
a) plní úlohy tátnej správy na úseku ochrany pred poiarmi,1)
b) vykonáva tátny poiarny dozor,
c) plní úlohy pri zdolávaní poiarov, pri poskytovaní
pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, ivelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach a pri ochrane ivotného prostredia,
d) poskytuje pomoc pri ohrození ivota a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických
osôb,
e) vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraòovaní stavieb a ¾adových bariér,
f) zabezpeèuje jednotné uplatòovanie technických poiadaviek protipoiarnej bezpeènosti, posudzovania
zhody a vykonávanie doh¾adu nad výrobkami,2)
g) plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej
prípravy na úseku ochrany pred poiarmi a v oblasti
preventívno-výchovného pôsobenia,
h) plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpeèenia súvisiace s vykonávaním èinností zboru.
(2) Zbor sa podie¾a
a) na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä pri poiaroch, haváriách, ivelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
b) na zabezpeèovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvate¾stva a na poskytovaní humanitárnej pomoci,
c) na likvidácii ohnísk nákaz zvierat,
d) v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi3) aj na
plnení úloh integrovaného záchranného systému,

civilnej ochrany, pri príprave na obranu tátu a úloh
súvisiacich s mobilizaènými prípravami,
e) na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred poiarmi..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 5 ods. 5, § 8 a 12 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
§ 35 ods. 3 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy.
§ 2 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky..

2. V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová ako osobitné zariadenie zboru.
3. V § 4 ods. 10 sa vypúajú slová osobitného zariadenia a slová prezident zboru po dohode s mestským
zastupite¾stvom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy sa nahrádzajú slovami minister na návrh
prezidenta zboru.
4. § 7 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Prísluník je oprávnený na mieste zásahu vypnú
alebo odstavi prívod energií do vyhradených technických zariadení v rozsahu oprávnenia, ktoré získal pod¾a osobitného predpisu,7c) na úèely vykonania zásahu,
ktorý neznesie odklad, ak je dôvodná obava, e je
ohrozený ivot alebo váne ohrozené zdravie osoby alebo ak hrozí znaèná koda na majetku.
(6) Èinnos pod¾a odseku 5 sa povauje za èinnos vykonávanú v sluobnom pomere; pri jej vykonávaní je
nevyhnutné zabezpeèi najvyiu monú úroveò bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7c znie:

7c) § 16 zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

5. § 8 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Po vykonaní èinnosti pod¾a § 7 ods. 5 v rámci zásahu je prísluník povinný bez zbytoèného odkladu
upovedomi o svojej èinnosti zodpovednú osobu vlastníka, správcu alebo uívate¾a vyhradeného technického zariadenia, na ktorom bola v súvislosti so zásahom
vykonávaná èinnos..
6. V § 13 ods. 1 písm. b) sa slovo zriadených nahrádza slovom riadených.
7. V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak je prísluník preloený na vykonávanie sluobných èinností na iný útvar ministerstva alebo na pl-
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nenie úloh pre zbor na iný orgán tátnej správy pod¾a
§ 47 ods. 1 písm. e), jeho nadriadeným môe by prísluník, ktorý je vymenovaný do stálej tátnej sluby,
prísluník v tátnej slube,10b) predstavený10c) alebo vedúci zamestnanec.10d).
Poznámky pod èiarou k odkazom 10b a 10d znejú:

10b) § 3 a 4 zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov
Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej
polície v znení neskorích predpisov.
10c
) § 9 zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10d
) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorích predpisov.
§ 9 ods. 3 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorích predpisov..

Doterajie odseky 4 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a 8.
8. V § 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
V priebehu kalendárneho roka úpravu v poète prísluníkov v tátnej slube alebo v objeme finanèných
prostriedkov na sluobné príjmy prísluníkov v tátnej
slube môe vykona vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky..
9. V § 15 ods. 3 sa slová prezident zboru nahrádzajú
slovami na návrh prezidenta zboru minister.
10. V § 16 ods. 1 sa vypúa prvá veta.
11. V § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúa slovo trvalý.
12. V § 17 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
13. V § 17 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Sluobný úrad je oprávnený na úèely zistenia, èi
uchádzaè o prijatie do sluobného pomeru (ïalej len
uchádzaè) spåòa podmienky prijatia do sluobného
pomeru, spracúva o jeho osobe tieto údaje:
a) meno, priezvisko a rodné èíslo, titul, vedeckú hodnos,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresu pobytu,
d) tátne obèianstvo,
e) èíslo obèianskeho preukazu, miesto a dátum jeho
vydania,
f) vzdelanie, preh¾ad absolvovaných kôl,
g) jazykové vedomosti,
h) preh¾ad predchádzajúcich zamestnávate¾ov aj s pracovným zaradením a pracovnými èinnosami,
i) miesto a èas povinnej vojenskej sluby, ïalej sluby
v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpeènostnom
zbore alebo ozbrojenom zbore, Národnom bezpeènostnom úrade a Slovenskej informaènej slube, dosiahnutú hodnos,
j) vetky vznesené obvinenia z trestného èinu voèi osobe,
k) zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
l) závery psychologického vyetrenia o duevnej spôsobilosti.
(7) Na úèely odseku 5 je sluobný úrad oprávnený
spracúva a uchováva osobné údaje o prísluníkovi
pod¾a odseku 6 po celý èas trvania sluobného pomeru
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a na úèely tohto zákona aj po skonèení sluobného pomeru..
14. V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová úplné stredné
vzdelanie nahrádzajú slovami úplné stredné veobecné vzdelanie.
15. § 20 vrátane nadpisu znie:
§ 20
Prijímacie konanie
(1) Prijímacie konanie sa zaèína podaním iadosti
uchádzaèa.
(2) Vedúci sluobného úradu alebo ním poverený prísluník je povinný vykona s uchádzaèom informatívny
pohovor, poèas ktorého ho oboznámi so základnými
právami a povinnosami vyplývajúcimi zo sluobného
pomeru, najmä s podmienkami tátnej sluby a s platovými a inými náleitosami. Z informatívneho pohovoru sa vyhotovuje písomný záznam.
(3) V prijímacom konaní uchádzaè predloí
písomnú iados o prijatie do sluobného pomeru,
vyplnený dotazník,
ivotopis,
osobné doklady, najmä rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo osvedèené odpisy alebo osvedèené fotokópie týchto osobných dokladov,
e) vojenskú kniku alebo iný doklad preukazujúci vykonanie vojenskej sluby, náhradnej sluby alebo
civilnej sluby, ak ide o uchádzaèa, ktorý vykonal
vojenskú slubu, náhradnú slubu alebo civilnú
slubu,
f) potvrdenie lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo o spôsobilosti
uchádzaèa podrobi sa previerke fyzickej zdatnosti
pod¾a odseku 6.

a)
b)
c)
d)

(4) Uchádzaè, ktorý iada o opätovné prijatie do sluobného pomeru, je povinný predloi aj doklad o zapoèítaných rokoch pod¾a § 161 ods. 15 a 16; to neplatí, ak
v predchádzajúcom sluobnom pomere vykonával tátnu slubu v tej istej zloke.
(5) Uchádzaèa mono poiada o predloenie pracovného posudku alebo posudku o sluobnej èinnosti z posledného zamestnania alebo z predchádzajúcich zamestnaní; mono ho tie poiada o predloenie ïalích
dokladov potrebných na overenie jeho spôsobilosti
na vykonávanie tátnej sluby v zbore.
(6) Na posúdenie spôsobilosti uchádzaèa na vykonávanie funkcie v zbore sa uchádzaè musí podrobi lekárskemu vyetreniu, previerke fyzickej zdatnosti
a psychologickému vyetreniu. Ak uchádzaè jednej
z podmienok nevyhovel, prijímacie konanie s ním sa
povauje za skonèené.
(7) Prijímacie konanie sa konèí
a) vydaním rozhodnutia o prijatí do sluobného pomeru,
b) zamietnutím iadosti o prijatie do sluobného pomeru z dôvodu, e v sluobnom úrade nie je vo¾né miesto, ktorého sa týka iados o prijatie do sluobného
pomeru,
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c) spävzatím iadosti o prijatie do sluobného pomeru,
d) zamietnutím iadosti o prijatie do sluobného pomeru bez zdôvodnenia, alebo
e) úmrtím uchádzaèa.
(8) Uchádzaè, ktorý iada o prijatie do sluobného pomeru, musí by o výsledku prijímacieho konania písomne vyrozumený do 30 dní od skonèenia prijímacieho konania, najneskôr vak do troch mesiacov odo dòa
podania iadosti o prijatie do sluobného pomeru.
(9) Sluobný úrad eviduje uchádzaèa, ktorý splnil
podmienky na prijatie do sluobného pomeru a jeho výsledky lekárskeho vyetrenia, previerky fyzickej zdatnosti a psychologického vyetrenia po dobu jedného
roka. Evidovaného uchádzaèa o prijatie do sluobného
pomeru mono vymenova na vo¾né funkèné miesto
s tým, e mono vyui jeho výsledky lekárskeho vyetrenia, previerky fyzickej zdatnosti a psychologického
vyetrenia.
(10) Podrobnosti o prijímacom konaní ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
16. V § 21 ods. 2 sa slová prednostne obsadí nahrádzajú slovami môe obsadi aj bez prijímacieho konania.
17. V § 21 ods. 3 písm. a) sa vypúa slovo trvalého.
18. V § 21 odsek 6 znie:
(6) Prísluníkovi Horskej záchrannej sluby pod¾a
najnároènejej èinnosti, ktorú má v príslunej funkcii
vykonáva pod¾a prílohy è. 1a, patrí funkcia v 1. a 9.
platovej triede takto:
funkcia
platová trieda
mladí záchranár
1
záchranár
2
starí záchranár, operátor operaèného
strediska tiesòového volania
3
záchranár expert, odborný referent
4
záchranár pecialista
5
náèelník
6
manaér
7
starí manaér
8
vrchný manaér
9..
19. V § 21 sa vypúa odsek 8.
Doterajie odseky 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 8
a 9.
20. V § 23 ods. 6 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: prvom a treom bode.
21. V § 30 odsek 2 znie:
(2) Do doèasnej tátnej sluby mono vymenova
uchádzaèa na zastupovanie prísluníka poèas pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodièovskej
dovolenky, neplateného sluobného vo¾na alebo ak sa
ním obsadzuje vo¾né miesto pod¾a odseku 1..
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22. V § 31 ods. 2 sa vypúajú slová o prijatie do sluobného pomeru.
23. V § 34 ods. 5 sa slová tohto osobitného zariadenia zboru nahrádzajú slovami Hasièského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
24. V § 35 ods. 2 sa vypúajú slová alebo vyie odborné vzdelanie.
25. V § 35 ods. 3 prvej vete sa za slovo prísluník
vkladajú slová vyie odborné vzdelanie alebo.
26. V § 37 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová alebo
vyie odborné vzdelanie a za slová majora, ak má sa
vkladajú slová vyie odborné vzdelanie alebo.
27. V § 37 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová alebo
vyie odborné vzdelanie.
28. V § 37 ods. 2 písm. b) sa za slová ak dosiahol
vkladajú slová vyie odborné vzdelanie alebo.
29. § 37 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak si prísluník v práporèíckej hodnosti zvýi
stupeò vzdelania, má nárok na vymenovanie do hodnosti podporuèíka, ak je takáto hodnos pre funkciu,
ktorú vykonáva, plánovaná..
30. V § 40 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: a to ete pred vyslaním prísluníka Hasièského
a záchranného zboru na pecializovanú prípravu,.
31. V § 40 ods. 7 písm. e) sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ktorú v èase sluobného hodnotenia vykonáva..
32. V § 47 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) preloi na vykonávanie sluobných èinností aj na
iný útvar ministerstva alebo na plnenie úloh pre
zbor na iný orgán tátnej správy..
33. V § 47 ods. 2 úvodnej vete sa slová písm. b) alebo písm. c) nahrádzajú slovami písm. b), c) alebo e).
34. V § 49 ods. 1 sa vypúajú slová na základe výberového konania.
35. V § 49 sa vypúajú odseky 2 a 4.
Doterajie odseky 5 a 10 sa oznaèujú ako odseky 2
a 7.
36. V § 49 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Prísluník v stálej tátnej slube, ktorý vykonáva
tátnu slubu v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a je zaradený v zariadení zboru, je vymenovaný za
nadriadeného ako
a) velite¾ drustva,
b) velite¾ èaty,
c) velite¾ zmeny,
d) velite¾ hasièskej stanice,
e) vedúci oddelenia,
f) zástupca riadite¾a zariadenia, zástupca velite¾a zariadenia,
g) riadite¾ zariadenia, velite¾ zariadenia.
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(4) Prísluník v stálej tátnej slube, ktorý vykonáva
tátnu slubu v sluobnom úrade, ktorým je krajské
riadite¾stvo zboru, je vymenovaný za nadriadeného ako
a) velite¾ drustva,
b) velite¾ zmeny,
c) velite¾ hasièskej stanice,
d) vedúci pracoviska pod¾a § 13 ods. 1 písm. c),
e) vedúci oddelenia,
f) riadite¾ okresného riadite¾stva,
g) riadite¾ krajského riadite¾stva..
37. V § 49 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Prísluník v stálej tátnej slube, ktorý vykonáva
tátnu slubu v sluobnom úrade, ktorým je Hasièský
a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je vymenovaný za nadriadeného ako
a) velite¾ drustva,
b) velite¾ èaty,
c) velite¾ zmeny,
d) velite¾ hasièskej stanice,
e) vedúci oddelenia,
f) zástupca velite¾a Hasièského a záchranného útvaru
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
g) velite¾ Hasièského a záchranného útvaru hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
38. V § 49 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: alebo v èase neprítomnosti prísluníka zastupujúceho nadriadeného, ktorý dlhie ako tri týdne zastupuje iného nadriadeného..
39. V § 50 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Prísluník, ktorý bol pod¾a tohto zákona vymenovaný do funkcie nadriadeného, môe by z tejto funkcie
odvolaný ministrom, a to aj bez uvedenia dôvodu..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
40. V § 52 ods. 9 sa slová § 69 ods. 3 písm. a), b), d),
e), m) a s), u) a v) nahrádzajú slovami § 69 ods. 3
písm. a), b), d), e), m) a t), v) a x).
41. V § 58 ods. 4 sa vypúa slovo trvalého.
42. V § 59 ods. 1 písm. a) sa slová  § 60 ods. 1 a 2 nahrádzajú slovami § 60 ods. 1 a 3.
43. V § 60 ods. 1 písm. b) sa vypúa slovo trvalý.
44. V § 60 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Sluobný úrad môe skonèi sluobný pomer odvolaním z funkcie, ak prísluník spåòa podmienky nároku na výsluhový dôchodok pod¾a osobitného
predpisu17aaaa) a dovàil vek 55 rokov alebo spåòa podmienky nároku na starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu.17aaa).
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
45. V § 60 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
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46. V § 60 ods. 4 sa slová pod¾a odsekov 1 a 2 nahrádzajú slovami pod¾a odsekov 1 a 3.
47. V § 69 ods. 3 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno r), ktoré znie:
r) dodriava lieèebný reim urèený oetrujúcim lekárom poèas doèasnej neschopnosti na vykonávanie
tátnej sluby pre chorobu alebo úraz a zdriava sa
na adrese uvedenej na tlaèive, ktorým sa potvrdzuje
doèasná neschopnos na vykonávanie tátnej sluby pre chorobu alebo úraz,.
Doterajie písmená r) a y) sa oznaèujú ako písmená s) a z).
48. V § 69 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Obmedzenie pod¾a odseku 5 písm. e) sa nevzahuje na vykonávanie èinnosti technika poiarnej ochrany a pecialistu poiarnej ochrany,17b) ak tieto èinnosti
vykonáva prísluník pre potreby sluobného úradu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b) § 4 písm. o) zákona è. 314/2001 Z. z. v znení zákona
è. 562/2005 Z. z..

49. V § 85 ods. 2 a § 93 ods. 1 sa slová v kolektívnej
dohode nahrádzajú slovami v kolektívnej zmluve vyieho stupòa.
50.V § 86 ods. 1 sa slová celého kalendárneho roka
nahrádzajú slovami tyroch mesiacov.
51.V § 91 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
52. V § 91 ods. 2 prvá veta znie: tátna sluba nadèas sa môe písomne nariadi v naliehavom záujme
tátnej sluby, a to aj na dni sluobného pokoja; ak ju
nie je moné vopred písomne nariadi, nariadi sa ústne
a po jej skonèení sa bezodkladne o tom urobí písomný
záznam..
53.V § 92 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Sluobný úrad urèuje prísluníkovi sluobnú pohotovos v tátnej slube v mieste vykonávania tátnej
sluby, ktorá bezprostredne nadväzuje na vykonávanie
tátnej sluby pod¾a § 86 ods. 2 v rámci rozvrhnutia
sluobného èasu.
(2) Na zabezpeèenie nevyhnutných úloh môe sluobný úrad v odôvodnených prípadoch nariadi prísluníkovi sluobnú pohotovos mimo rozvrhnutia sluobného èasu
a) v mieste vykonávania tátnej sluby,
b) v mieste pobytu alebo na inom dohodnutom mieste,
c) s monosou pouitia mobilných prostriedkov spojenia..
54. V § 92 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Sluobnú pohotovos v tátnej slube nemono
prísluníkovi nariadi poèas dovolenky..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
55. V § 97 ods. 1 sa písmeno j) dopåòa tvrtým bodom,
ktorý znie:
4. zaradenia prísluníka mimo èinnej tátnej sluby
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pod¾a § 52, ak sa preukáe, e nebol dôvod na zaradenie mimo èinnej tátnej sluby,.
56. V § 97 sa odsek 1 dopåòa písmenami k) a l), ktoré
znejú:
k) vykonávania funkcie národného experta Slovenskej
republiky v intitúciách Európskej únie,
l) vykonávania uvo¾neného funkcionára prísluného
odborového orgánu pod¾a § 160 ods. 2..
57. V § 98 ods. 3 sa za slovom vo¾no vypúa èiarka
a slová najmenej vak v rozsahu piatich sluobných
dní v kalendárnom roku.
58. V § 98 ods. 8 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) pä sluobných dní na prípravu a vykonanie absolventskej skúky,.
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená
d) a e).
59. V § 98 ods. 9 sa vypúa druhá veta.
60. V § 98 ods. 10 sa slová § 60 ods. 2 nahrádzajú
slovami § 60 ods. 3..
61. § 102 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Osobitné podmienky na vykonávanie
tátnej sluby prísluníèok
§ 102
(1) Prísluníèka nesmie vykonáva tátnu slubu,
ktorá kodí jej zdraviu.
(2) Tehotná prísluníèka nesmie by vymenovaná do
funkcie ani preradená alebo preloená na výkon tátnej
sluby, ktoré pod¾a lekárskeho posudku ohrozujú jej
tehotnos zo zdravotných dôvodov, ktoré spoèívajú v jej
osobe; to platí primerane o matke do konca deviateho
mesiaca po pôrode.
(3) Èinnosti zakázané vetkým prísluníèkam, tehotným prísluníèkam, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacim prísluníèkam ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
62. Za § 102 sa vkladajú § 102aa a 102aj, ktoré vrátane nadpisov nad paragrafmi a nadpisov znejú:
§ 102aa
(1) Tehotná prísluníèka a prísluníèka starajúca sa
o diea mladie ako tri roky nesmie vykonáva tátnu
slubu v noci, tátnu slubu nad základný èas sluby
v týdni a sluobnú pohotovos. Prísluníèke, ktorá sa
stará o diea mladie ako 15 rokov, môe by nariadená
sluobná pohotovos len s jej písomným súhlasom.
(2) Tehotná prísluníèka a prísluníèka starajúca sa
o diea mladie ako jeden rok sa môe vysiela na sluobné cesty mimo miesta vykonávania tátnej sluby
alebo jej pobytu s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.
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§ 102ab
(1) Tehotnú prísluníèku a prísluníèku starajúcu sa
o diea starie ako jeden rok a do dosiahnutia veku
dieaa osem rokov mono vysiela na sluobné cesty
mimo miesta vykonávania tátnej sluby alebo jej pobytu, preloi alebo preveli do iného miesta vykonávania tátnej sluby alebo k inému sluobnému úradu
len s jej písomným súhlasom.
(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre osamelú prísluníèku starajúcu sa o diea mladie ako 15 rokov.
§ 102ac
(1) Vedúci sluobného úradu je povinný pri vymenovaní do funkcie prihliada aj na povinnosti prísluníèky starajúcej sa o diea mladie ako 15 rokov.
(2) Vedúci sluobného úradu urèí prísluníèke starajúcej sa o diea mladie ako 15 rokov alebo tehotnej prísluníèke na jej iados kratí sluobný èas v týdni
alebo ho inak upraví, ak tomu nebráni dôleitý záujem
tátnej sluby.
Materská dovolenka
a rodièovská dovolenka
§ 102ad
(1) V súvislosti s pôrodom a so starostlivosou o narodené diea patrí prísluníèke materská dovolenka po
dobu 28 týdòov; ak prísluníèka porodila zároveò dve
alebo viac detí alebo ak ide o osamelú prísluníèku,
patrí jej rodièovská dovolenka po dobu 37 týdòov.
V súvislosti so starostlivosou o narodené diea patrí aj
prísluníkovi od narodenia dieaa rodièovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené diea.
(2) Na prehåbenie starostlivosti o diea sa poskytne
prísluníèke, prísluníkovi alebo prísluníèke a prísluníkovi, ak o to písomne poiadajú, rodièovská dovolenka a do troch rokov veku dieaa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieaa vyadujúci
osobitnú starostlivos, poskytne sa prísluníèke alebo prísluníkovi, ak o to písomne poiadajú, rodièovská dovolenka a do siedmich rokov veku dieaa. Táto
dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o ktorý prísluník
alebo prísluníèka iada, najmenej vak na jeden mesiac.
(3) Na materskú dovolenku prísluníèka nastupuje
spravidla od zaèiatku iesteho týdòa pred oèakávaným dòom pôrodu, najskôr vak od zaèiatku ôsmeho
týdòa pred týmto dòom.
(4) Ak prísluníèka vyèerpá z materskej dovolenky
pred pôrodom menej ako es týdòov, pretoe pôrod
nastal skôr, ako urèil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dòa jej nástupu a do uplynutia doby uvedenej
v odseku 1. Ak vak prísluníèka vyèerpá z materskej
dovolenky pred pôrodom menej ako es týdòov z iného dôvodu, poskytne sa jej rodièovská dovolenka odo
dòa pôrodu len do uplynutia 22 týdòov alebo 31 týdòov, ak ide o prísluníèku, ktorá porodila súèasne dve
alebo viac detí, alebo o osamelú prísluníèku.
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(5) Materská dovolenka prísluníèky v súvislosti
s pôrodom musí by najmenej 14 týdòov a nesmie sa
skonèi ani prerui pred uplynutím 6 týdòov odo dòa
pôrodu.
§ 102ae
(1) Nárok na materskú dovolenku a rodièovskú dovolenku má aj prísluníèka alebo prísluník, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia prísluného orgánu diea do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivos rodièov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím prísluných orgánov na neskorie osvojenie alebo
do pestúnskej starostlivosti, alebo diea, ktorého matka zomrela.
(2) Materská dovolenka alebo rodièovská dovolenka
sa poskytuje prísluníèke alebo prísluníkovi odo dòa
prevzatia dieaa v trvaní 22 týdòov, a ak prísluníèka
alebo prísluník prevzal dve alebo viac detí alebo ak ide
o osamelú prísluníèku alebo osamelého prísluníka
v trvaní 31 týdòov, najdlhie vak do dòa, keï diea
dosiahne osem mesiacov. Rodièovská dovolenka sa
poskytuje a do dòa, kým diea dosiahne tri roky veku,
alebo kým diea s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom vyadujúcim osobitnú starostlivos dosiahne
sedem rokov veku.
Materská dovolenka a rodièovská dovolenka
v osobitných prípadoch
§ 102af
(1) Ak diea bolo zo zdravotných dôvodov umiestnené
v zariadení zdravotníckej starostlivosti a prísluníèka
alebo prísluník zatia¾ nastúpi výkon tátnej sluby,
preruí sa týmto nástupom materská alebo rodièovská
dovolenka; u prísluníèky sa tak môe sta najskôr po
uplynutí iestich týdòov odo dòa pôrodu. Jej nevyèerpaná èas sa prísluníèke alebo prísluníkovi poskytne
odo dòa, keï prevzal diea zo zariadenia opä do svojej
starostlivosti a prestal z tohto dôvodu vykonáva tátnu slubu, nie vak dlhie ako do troch rokov veku dieaa, a ak ide o dlhodobo ako zdravotne postihnuté
diea vyadujúce mimoriadnu, osobitne nároènú starostlivos, do siedmich rokov veku dieaa.
(2) Prísluníèke alebo prísluníkovi, ktorý sa prestal
stara o narodené diea a ktorého diea bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos rodièov, ako aj prísluníèke alebo prísluníkovi, ktorého diea je v doèasnej starostlivosti detského
domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka alebo rodièovská dovolenka za obdobie, poèas ktorého sa o diea
nestará.
(3) Ak sa diea narodilo màtve, patrí prísluníèke materská dovolenka po dobu 14 týdòov.
(4) Ak diea zomrie v dobe, keï je prísluníèka na materskej dovolenke alebo prísluníèka a prísluník na
rodièovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka
ete poèas dvoch týdòov odo dòa úmrtia dieaa, najdlhie do dòa, keï by diea dosiahlo jeden rok veku.
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§ 102ag
Ak prísluníèka alebo prísluník poiada nadriadeného o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala
bezprostredne na skonèenie materskej alebo rodièovskej dovolenky, je nadriadený povinný iadosti vyhovie. Ak prísluníèka alebo prísluník nemôe vyèerpa
dovolenku pre èerpanie materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne nadriadený nevyèerpanú dovolenku po skonèení materskej dovolenky alebo rodièovskej
dovolenky.
§ 102ah
Prestávky na dojèenie
(1) Prísluníèke, ktorá dojèí svoje diea, je nadriadený povinný poskytnú okrem prestávok na jedenie a oddych osobitné prestávky na dojèenie.
(2) Prísluníèke, ktorá vykonáva tátnu slubu po
celý urèený základný èas sluby v týdni, patria na kadé diea do konca iesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky a v ïalích iestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka za denný sluobný èas; tieto
prestávky mono zlúèi a poskytnú na zaèiatku alebo
na konci zmeny.
(3) Ak prísluníèka vykonáva tátnu slubu s kratím èasom sluby v týdni, ale aspoò polovicu urèeného základného èasu sluby v týdni, patrí jej jedna polhodinová prestávka, a to na kadé diea do konca
iesteho mesiaca jeho veku.
(4) Prestávky na dojèenie sa zapoèítavajú ako doba
výkonu tátnej sluby a patrí za ne sluobný plat.
§ 102ai
Ustanovenia § 102aa a 102ac sa vzahujú aj na osamelých prísluníkov trvale sa starajúcich aspoò o jedno diea.
§ 102aj
(1) Za tehotnú prísluníèku sa na úèely tohto zákona
povauje prísluníèka, ktorá vedúcemu sluobného
úradu predloila o tehotenstve lekárske potvrdenie.
(2) Za dojèiacu prísluníèku sa na úèely tohto zákona
povauje prísluníèka, ktorá vedúceho sluobného
úradu písomne informovala o tejto skutoènosti.
(3) Osamelými sa rozumejú slobodné, ovdovené alebo
rozvedené prísluníèky, slobodní, ovdovení alebo rozvedení prísluníci, alebo prísluníèky a prísluníci osamelí z iných ványch dôvodov..
63. V § 103 odsek 1 znie:
(1) Prísluníkovi za podmienok ustanovených týmto
zákonom patrí sluobný príjem, ktorý tvoria tieto zloky:
a) tarifný plat,
b) príplatok za riadenie,
c) príplatok za zastupovanie,
d) osobný príplatok,
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e)
f)
g)
h)

hodnostný príplatok,
plat za tátnu slubu nadèas,
príplatok za zmennos,
príplatok za tátnu slubu v saenom a zdraviu
kodlivom prostredí a na miestach s ohrozením ivota a zdravia,
i) odmena,
j) doplatok k sluobnému platu pod¾a § 209e..

64. V § 103 ods. 2 sa slová v odseku 1 písm. a) a e)
a j) nahrádzajú slovami v odseku 1 písm. a) a e) a g).
65. V § 103 ods. 4 sa slová v odseku 1 písm. a) a h),
j) a k) nahrádzajú slovami v odseku 1 písm. a) a e), g),
h) a j).
66. V § 107 sa odsek 1 dopåòa písmenom i), ktoré
znie:
i) zaradenia prísluníka mimo èinnej tátnej sluby
pod¾a § 52, ak sa preukáe, e nebol dôvod na zaradenie mimo èinnej tátnej sluby..
67. V § 110 ods. 1, 3 a 4 sa slová pod¾a § 49 ods. 9
nahrádzajú slovami pod¾a § 49 ods. 7.
68. V § 111 ods. 3 na konci sa bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: minister môe
v osobitných prípadoch tento limit zvýi a do výky
100 % platovej tarify najvyieho platového stupòa platovej triedy, pod¾a ktorej sa prísluníkovi poskytuje tarifný plat..
69. V § 112 odsek 1 znie:
(1) Prísluníkovi patrí hodnostný príplatok pod¾a
dosiahnutej hodnosti:
hodnos
hodnostný príplatok
v eurách mesaène
rotmajster
2,00
nadrotmajster
8,50
podpráporèík  podporuèík
18,50
práporèík  poruèík
25,00
nadpráporèík  nadporuèík
32,00
kapitán
38,50
major
45,00
podplukovník
51,50
plukovník
58,50
generál
65,50..
70. § 113 a 115 sa vypúajú.
71. V § 116 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
72. V § 117 sa slová 1,7 % a 14,1 % nahrádzajú slovami 20 % a 50 %.
73. V § 118 ods. 6 sa vypúa slovo zaèatú.
74. V § 120 ods. 1 písm. a) sa slovo a nahrádza slovom alebo.
75. V § 122 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Ak je prísluníkovi pod¾a § 92 ods. 1 urèená sluobná pohotovos, patrí mu za kadú hodinu tejto pohotovosti peòaná náhrada 15 % zo sumy, ktorou je
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prísluná èas jeho sluobného platu, a 30 % z tejto
sumy, ak ide o deò sluobného pokoja..
Doterajie odseky 1 a 3 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
76. V § 122 ods. 2 úvodnej vete sa za slová § 92 vkladajú slová ods. 2.
77. V § 122 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová trvalého pobytu alebo prechodného.
78. V § 122 ods. 2 písm. c) sa vypúajú slová mimo
miesta vykonávania jeho tátnej sluby.
79. V § 122 ods. 3 sa slová odseku 1 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 2.
80. V § 122 ods. 4 sa slová § 92 ods. 4 nahrádzajú
slovami § 92 ods. 5.
81. V § 128 ods. 3 sa slová pod¾a § 49 ods. 9 nahrádzajú slovami pod¾a § 49 ods. 7.
82. V § 131 ods. 2 sa slová kolektívna dohoda nahrádzajú slovamikolektívna zmluva vyieho stupòa.
83. Za § 134a sa vkladajú § 134aa a 134ak, ktoré
vrátane nadpisov nad paragrafmi a nadpisov znejú:
Veobecná zodpovednos prísluníka
§ 134aa
(1) Prísluník zodpovedá sluobnému úradu za kodu, ktorú mu spôsobil zavineným poruením svojich
povinností pri vykonávaní tátnej sluby alebo v priamej súvislosti s ním. Sluobný úrad je povinný preukáza prísluníkovi zavinenie s výnimkou prípadov pod¾a
§ 134ad.
(2) Predpokladom na vznik zodpovednosti prísluníka za kodu sluobnému úradu je
a) vznik kody,
b) poruenie povinností pri vykonávaní tátnej sluby
a plnení sluobných úloh alebo v priamej súvislosti
s ním,
c) príèinná súvislos medzi poruením povinností
a vzniknutou kodou,
d) zavinenie.
§ 134ab
Prísluník, ktorý pod vplyvom duevnej poruchy spôsobí kodu, zodpovedá za òu, len ak je schopný ovládnu svoje konanie, alebo posúdi jeho následky.
§ 134ac
Zodpovednos za nesplnenie povinnosti
na odvrátenie kody
Prísluník, ktorý vedome nezakroèil proti hroziacej
kode, nesplnil si ohlasovaciu povinnos alebo úmyselne konal proti dobrým mravom, zodpovedá za kodu
spôsobenú sluobnému úradu v rozsahu primeranom
okolnostiam prípadu. Náhrada kody nesmie presiah-
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nu sumu rovnajúcu sa trojnásobku sluobného platu,
ktorý patril prísluníkovi v èase poruenia sluobnej
povinnosti pod¾a prvej vety.
§ 134ad
Osobitná zodpovednos
(1) Ak sluobný úrad písomne zverí prísluníkovi hotovos, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je prísluník povinný vyúètova alebo vráti,
zodpovedá za vzniknutý schodok alebo za stratu zverených predmetov.
(2) Prísluník sa zbaví zodpovednosti celkom alebo
èiastoène, ak preukáe, e k schodku alebo k strate
zverených predmetov dolo celkom alebo èiastoène bez
jeho zavinenia.
(3) Ak je prísluník preradený na inú funkciu v tom
istom mieste vykonávania tátnej sluby, preloený,
preloený a preradený na inú funkciu alebo prevelený
do iného miesta vykonávania tátnej sluby alebo do
iného sluobného úradu, sluobný úrad písomne prevezme hotovos, ceniny, tovar, zásoby materiálu a iné
hodnoty, ktoré je prísluník povinný vyúètova alebo
vráti sluobnému úradu.
(4) Zoznam funkcií a èinností, pre ktoré sa vyaduje
písomné zverenie hotovosti, cenín, tovarov, zásob materiálu alebo iných hodnôt, ktoré je prísluník povinný
vyúètova alebo vráti, a podrobnosti o vykonávaní inventúr ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
Rozsah a spôsob náhrady kody
§ 134ae
(1) Prísluník, ktorý zodpovedá za kodu, je povinný
nahradi skutoènú kodu, a to v peniazoch, ak pokodenú vec na základe dohody neuvedie do pôvodného
stavu.
(2) Výka náhrady kody spôsobenej z nedbanlivosti
nesmie u prísluníka presiahnu sumu rovnajúcu sa
trojnásobku sluobného platu, ktorý mu patril v èase
poruenia sluobnej povinnosti, z ktorej koda vznikla.
(3) Obmedzenie pod¾a odseku 2 neplatí, ak koda
bola spôsobená
a) vznikom schodku alebo stratou zverených predmetov pod¾a § 134ad ods. 1, alebo
b) pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
(4) Ak koda bola spôsobená úmyselne alebo pod¾a
odseku 3 písm. b), mono poadova aj náhradu inej
kody.
§ 134af
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bil kodu úmyselne alebo pod¾a § 134ae ods. 3 písm. b),
zodpovedá za celú úmyselne spôsobenú kodu.
§ 134ag
Pri urèení kody na veci sa vychádza z ceny tejto veci
v èase jej pokodenia alebo straty.
§ 134ah
(1) Ak koda bola spôsobená z nedbanlivosti, náhradu kody mono urèi niou sumou, ne je skutoèná
koda alebo ne je trojnásobok sluobného platu prísluníka, ktorý mu patril v èase poruenia sluobnej
povinnosti, z ktorej koda vznikla. Výka náhrady kody vak musí by najmenej jedna tretina skutoènej kody, a ak koda presahuje trojnásobok sluobného platu
prísluníka, ktorý mu patril v èase poruenia sluobnej
povinnosti, z ktorej koda vznikla, najmenej jeden sluobný plat prísluníka, ktorý mu patril v èase poruenia sluobnej povinnosti, z ktorej koda vznikla. Ak ide
o kodu spôsobenú pod¾a § 134ae ods. 3, náhradu kody niou sumou môe urèi len odvolací orgán, alebo
ak ide o kodu spôsobenú trestným èinom, aj súd.
(2) Pri urèovaní výky náhrady kody sa prihliada
najmä na doterajie plnenie sluobných povinností prísluníka, na spoloèenský význam kody, na to, ako
k nej dolo, a na osobné pomery prísluníka.
(3) Náhradu kody nemono zníi, ak koda bola
spôsobená úmyselne alebo pod¾a § 134ae ods. 3
písm. b).
§ 134ai
(1) Sluobný úrad je povinný vyadova od prísluníka náhradu kody, za ktorú prísluník zodpovedá.
O náhrade kody spôsobenej sluobnému úradu rozhoduje vedúci sluobného úradu. Výku poadovanej
náhrady kody urèuje vedúci sluobného úradu.
(2) Ak koda bola spôsobená trestným èinom, o povinnosti prísluníka uhradi kodu rozhodne vedúci
sluobného úradu, len ak o nej nerozhodol súd.
(3) Ak kodu spôsobí vedúci sluobného úradu sám
alebo spoloène s podriadeným prísluníkom, o výke
náhrady kody rozhoduje ten, kto vedúceho sluobného úradu vymenoval.
§ 134aj
Veobecná zodpovednos sluobného úradu
(1) Ak bola prísluníkovi pri vykonávaní tátnej sluby alebo v priamej súvislosti s ním spôsobená koda
poruením právnej povinnosti, zodpovedá za òu sluobný úrad.

(1) Ak koda bola spôsobená aj sluobným úradom,
je prísluník povinný nahradi pomernú èas kody
pod¾a miery svojho zavinenia.

(2) Sluobný úrad zodpovedá prísluníkovi tie za
kodu, ktorú mu spôsobil nadriadený poruením právnej povinnosti v rámci plnenia sluobných úloh.

(2) Ak za kodu zodpovedá nieko¾ko prísluníkov,
kadý z nich je povinný uhradi pomernú èas kody
pod¾a miery svojho zavinenia; ak niektorý z nich spôso-

(3) Ak bolo prísluníkovi pri vykonávaní tátnej sluby spôsobené pokodenie zdravia inou osobou, patrí
mu náhrada za boles v dvojnásobnej výke.
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(4) V rovnakom rozsahu patrí náhrada za boles i prísluníkovi, ktorému bolo konaním inej osoby spôsobené pokodenie zdravia pre vykonávanie tátnej sluby.

lania, ktorou bol postihnutý, a to v rozsahu zodpovedajúcom èasu, poèas ktorého pracoval alebo vykonával
tátnu slubu u týchto zamestnávate¾ov..

§ 134ak

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 268/2006 Z. z.
o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 469/2008 Z. z..

Zodpovednos sluobného úradu
za vecnú kodu
(1) Ak prísluník utrpel vecnú kodu pri vykonávaní
sluobných èinností, zodpovedá za òu sluobný úrad.
(2) Prísluník, ktorý pri odvracaní nebezpeèenstva
hroziaceho ivotu alebo zdraviu alebo kody hroziacej
na majetku utrpel vecnú kodu, má nárok voèi sluobnému úradu na jej náhradu, ako aj na náhradu úèelne
vynaloených nákladov, ak tento stav sám nevyvolal
a poèínal si pri tom spôsobom primeraným okolnostiam..
84. § 135 znie:
§ 135
Ak prísluník uhradil aspoò 70 % urèenej náhrady
kody a ak preukáe v tátnej slube mimoriadne výsledky, môe vedúci sluobného úradu upusti od vymáhania zvynej sumy náhrady kody; to sa nevzahuje na kody, ktoré prísluník spôsobil úmyselne
alebo pod¾a § 134ae ods. 3..
85. § 136 vrátane nadpisu znie:
§ 136
Spoloèné ustanovenia
o zodpovednosti za kodu
(1) Pri zodpovednosti sluobného úradu za kodu
rozhoduje o náhrade kody vedúci sluobného úradu.
Ak sa preukáe, e kodu zavinil aj pokodený prísluník, zodpovednos sluobného úradu sa pomerne obmedzí.
(2) Sluobný úrad je povinný nahradi prísluníkovi
skutoènú kodu, a to v peniazoch, ak na základe dohody s prísluníkom pokodenú vec neuviedol do pôvodného stavu.
(3) Ak ide o inú kodu na zdraví ako z dôvodu sluobného úrazu alebo choroby z povolania, platí pre spôsob
a rozsah jej náhrady ustanovenie o sluobných úrazoch s obmedzením, e jednorazové mimoriadne odkodnenie a jednorazové odkodnenie pozostalým nepatrí.
(4) Ak sluobný úrad pokodenému uhradil kodu,
má nárok na úhradu kody voèi tomu, kto pokodenému za takúto kodu zodpovedá pod¾a osobitného predpisu,25) a to v rozsahu zodpovedajúcom miere tejto zodpovednosti voèi pokodenému, ak sa vopred nedohodlo
inak.
(5) Ak ide o náhradu kody pri chorobách z povolania, má sluobný úrad, ktorý kodu uhradil, nárok na
úhradu voèi vetkým zamestnávate¾om, u ktorých postihnutý prísluník pracoval alebo vykonával tátnu
slubu za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povo-

Poznámka pod èiarou k odkazu 25 znie:

86. V § 137 ods. 1 sa vypúajú písmená a) a b).
Doterajie písmená c) a g) sa oznaèujú ako písmená
a) a e).
87. V § 137 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová zriaïovania výberovej komisie,.
88. V § 150 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: a odmien pod¾a § 120.
89. V § 150 písm. a) iestom bode sa slová pod¾a § 92
ods. 4 nahrádzajú slovami pod¾a § 92 ods. 5.
90. V § 159 ods. 1 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená
a) a d).
91. Poznámka pod èiarou k odkazu 27a sa dopåòa citáciou § 70 zákona è. 328/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
92. V § 161 sa odsek 15 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) výkonu zamestnania v závodnom poiarnom útvare
a závodnom hasièskom útvare..
93. V § 180 ods. 3 sa vypúa slovo trvalého.
94. § 189 a 191 vrátane nadpisov znejú:
§ 189
Kolektívne zmluvy
(1) Na zabezpeèenie oprávnených záujmov a potrieb
prísluníkov, na zlepenie podmienok výkonu tátnej
sluby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na vyuívanie vo¾ného èasu sa
uzatvárajú kolektívna zmluva vyieho stupòa a podnikové kolektívne zmluvy. Pri uzatváraní kolektívnych
zmlúv sa postupuje pod¾a osobitného predpisu,33) ak
ïalej nie je ustanovené inak.
(2) Rokova o kolektívnej zmluve vyieho stupòa
a uzatvára kolektívnu zmluvu vyieho stupòa môu
a) za prísluníkov zástupcovia prísluného vyieho
odborového orgánu, ktorých oprávnenie vyplýva zo
stanov alebo z vnútorných predpisov vyej odborovej organizácie,
b) ministerstvo.
§ 190
Postup pri uzatváraní kolektívnej zmluvy
vyieho stupòa
(1) Kolektívne vyjednávanie sa zaèína predloením
písomného návrhu na uzatvorenie kolektívnej zmluvy
vyieho stupòa jednou zo zmluvných strán druhej
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zmluvnej strane. Druhá zmluvná strana je povinná zaèa vyjednávanie do 30 dní po predloení písomného
návrhu.

(2) Prísluník s vyím odborným vzdelaním, ktorý
do 31. marca 2009 nedosiahol hodnos podporuèíka,
povýi sa k 1. aprílu 2009 do hodnosti podporuèíka.

(2) Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokova a poskytova si potrebnú súèinnos.

(3) Ak dòom 1. apríla 2009 dôjde k zníeniu sluobného platu prísluníka pod¾a § 103 ods. 1 písm. a) a e)
a j) oproti sume, ktorá je súètom posledného priznaného sluobného platu pod¾a § 103 ods. 1 písm. a) a e)
a g), poskytne sa prísluníkovi doplatok k sluobnému
platu v sume vzniknutého rozdielu. Doplatok sa poskytuje dovtedy, kým sa uvedený rozdiel neodstráni,
prièom sa z doplatku odpoèítava suma valorizácie
v nasledujúcich rokoch, najdlhie vak do skonèenia
vykonávania funkcie, ktorú vykonával do 31. marca
2009.

(3) Podmienky vykonávania tátnej sluby pod¾a
§ 189 ods. 1 upravené v kolektívnej zmluve vyieho
stupòa zahrnie vláda do návrhu zákona o tátnom rozpoète.
§ 191
Kolektívny spor
(1) Kolektívny spor pod¾a tohto zákona je spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyieho stupòa.
(2) Kolektívny spor rieia zmluvné strany predovetkým zmierovacím konaním.
(3) Zmluvné strany si môu v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyieho stupòa urèi po vzájomnej
dohode zmierovate¾a.
(4) Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy vyieho stupòa po konaní pred zmierovate¾om, zmluvné
strany urèia zmierovací výbor, ktorý sa skladá zo iestich èlenov, z ktorých po troch navrhnú ministerstvo
a vyia odborová organizácia. Závery zmierovacieho
výboru sú pre obidve zmluvné strany záväzné..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32 sa vypúa.
95. § 192 sa vypúa.
96. § 193 znie:
§ 193
Na sluobný pomer prísluníkov sa pouijú primerane ustanovenia § 39, § 85 a 86, § 88 a 90, § 95, 98, 105,
§ 109 a 117, § 137 a 138, § 142 a 143, § 145 a 152
ods. 1 a 2, § 177 a 178, § 222, 230 a § 232 a 240 Zákonníka práce..
97. § 193a znie:
§ 193a
Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 a 11, § 13 ods. 1 písm. b)
a d) a ods. 7 èas vety pred bodkoèiarkou, § 21 ods. 5,
§ 22 ods. 1, § 24, § 25 ods. 1 a 4, § 26 a 27, § 29 ods. 4,
§ 32 a 33, § 41 ods. 1 druhá veta, § 49 ods. 2 a 5, § 73
ods. 2, § 92 ods. 5, § 96 ods. 1, § 99 písm. d), § 101,
§ 103 ods. 5 èas vety za druhou spojkou, § 122 ods. 4,
§ 138 písm. b) a d), § 194 a 198a, § 200 a 209 sa na
prísluníka Horskej záchrannej sluby nevzahujú..
98. Za § 209d sa vkladajú § 209e a 209f, ktoré znejú:
§ 209e
(1) Ak výberové konanie zaèalo alebo bolo vyhlásené
pred 1. aprílom 2009, dokonèí sa pod¾a doterajích
predpisov.

§ 209f
(1) Bývalý prísluník, manelka, manel alebo nezaopatrené diea po zomretom prísluníkovi (ïalej len
poberate¾), ktorý poberá príplatok za tátnu slubu
k dôchodku formou bezhotovostnej platby na osobný
úèet poberate¾a príplatku za tátnu slubu k dôchodku, je povinný do 30. júna a do 31. decembra beného
kalendárneho roka písomne oznámi ministerstvu, èi
príplatok za tátnu slubu k dôchodku je poukazovaný
vèas a v priznanej sume. Poberate¾ príplatku za tátnu
slubu k dôchodku oznámi kadú zmenu skutoèností,
ktoré majú vplyv na sumu a výplatu príplatku za tátnu slubu k dôchodku.
(2) Ak poberate¾ príplatku za tátnu slubu k dôchodku nezale ministerstvu písomné oznámenie do
30. júna a do 31. decembra beného kalendárneho
roka, príplatok za tátnu slubu k dôchodku v nasledujúcom kalendárnom mesiaci ministerstvo zale hotovostnou formou na adresu poberate¾a príplatku za
tátnu slubu k dôchodku do vlastných rúk. Ak poberate¾ príplatku za tátnu slubu k dôchodku neprevezme príplatok za tátnu slubu k dôchodku, ministerstvo vyplácanie príplatku za tátnu slubu k dôchodku
zastaví.
(3) Ak je poberate¾om príplatku za tátnu slubu
k dôchodku nezaopatrené diea, je poberate¾ príplatku
za tátnu slubu k dôchodku povinný po ukonèení povinnej kolskej dochádzky do 30. septembra beného
kalendárneho roka zasla ministerstvu potvrdenie
o návteve koly..
99. V prílohe è. 1 v 1. platovej triede sa vypúajú slová a osobitný kvalifikaèný predpoklad pod¾a osobitného predpisu.
100. V prílohe è. 1 v 2. platovej triede sa slová dva
roky nahrádzajú slovami jeden rok.
101. V prílohe è. 1a v 6. platovej triede sa slová pecializovaná odborná spôsobilos nahrádzajú slovami
osobitný kvalifikaèný predpoklad.
102. Príloha è. 2 znie:
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Príloha è. 2
k zákonu è. 315/2001 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF
PRÍSLUNÍKOV HASIÈSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
A PRÍSLUNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUBY
(v eurách mesaène)
Platový
stupeò

Poèet rokov
praxe

1

do 2

1
468,50

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových stupòov
Platová trieda
2
3
4
5
6
7
8
491,50
518,00
554,50
594,50
629,50
672,50
715,50

2

od 2 do 4

497,00

521,50

550,00

588,50

631,00

668,00

713,50

759,50

805,00

3

od 4 do 6

525,50

551,50

581,50

622,50

667,00

706,50

754,50

803,00

851,50

4

od 6 do 9

554,50

581,50

613,00

656,00

703,50

744,50

795,50

846,50

898,00

5

od 9 do 12

583,00

611,50

644,50

690,00

739,50

783,00

836,50

890,00

944,00

6

od 12 do 15

611,50

641,50

676,00

724,00

775,50

821,00

877,50

934,00

990,00

7

od 15 do 18

640,00

671,50

707,50

757,50

812,00

859,50

918,50

977,50

1 036,50

8

od 18 do 21

668,50

701,50

739,50

791,50

848,50

898,00

959,50

1 021,50

1 082,50

9

od 21 do 24

697,00

731,50

771,00

825,00

884,50

936,50

1 000,50

1 065,00

1 129,00

10

od 24 do 28

725,50

761,50

802,50

859,00

920,50

975,00

1 041,50

11

od 28 do 32

754,00

791,50

834,00

893,00

957,00

1 013,00

1 082,50

1 152,00

1 221,50

12

nad 32

782,50

821,50

865,50

926,50

993,50

1 051,50

1 123,50

1 196,00

1 268,00

103. Príloha è. 3 znie:

1 108,50

9
758,50

1 175,50

Príloha è. 3
k zákonu è. 315/2001 Z. z.

PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE NADRIADENÝM
V HASIÈSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE A V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUBE
1. Ministerstvo  Prezídium Hasièského a záchranného zboru
Nadriadení
1.1 vedúci oddelenia

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène
9  40

1.2 riadite¾ odboru

15  50

1.3 viceprezident zboru

20  70

1.4 prezident zboru

30  80

2. Ministerstvo  Zariadenie Hasièského a záchranného zboru
Nadriadení

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

2.1 velite¾ drustva

5  20

2.2 velite¾ èaty

8  30

2.3 velite¾ zmeny

8  30

2.4 velite¾ hasièskej stanice

8  30

2.5 vedúci oddelenia

8  30

2.6 zástupca riadite¾a zariadenia alebo zástupca velite¾a zariadenia

9  40

2.7 riadite¾ zariadenia alebo velite¾ zariadenia

15  50

.
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3. Krajské riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru alebo pracovisko Hasièského a záchranného zboru
Nadriadení

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

3.1 velite¾ drustva

5  20

3.2 velite¾ zmeny

8  30

3.3 velite¾ hasièskej stanice

8  30

3.4 vedúci pracoviska

9  40

3.5 vedúci oddelenia

9  40

3.6 riadite¾

15  50

4. Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru
Nadriadení

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

4.1 velite¾ drustva

5  20

4.2 velite¾ zmeny

8  30

4.3 velite¾ hasièskej stanice

8  30

4.4 vedúci oddelenia

8  30

4.5 riadite¾

10  40

5. Hasièský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Nadriadení

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

2.1 velite¾ drustva

5  20

2.2 velite¾ èaty

8  30

2.3 velite¾ zmeny

8  30

2.4 velite¾ hasièskej stanice

8  30

2.5 vedúci oddelenia

8  30

2.6 zástupca velite¾a

9  40

2.7 velite¾

15  50

6. Horská záchranná sluba
Nadriadení

Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesaène

5.1 riadite¾ strediska

10  30

5.2 vedúci oddelenia

15  20

5.3 zástupca riadite¾a

20  40

5.4 riadite¾

30  60..

104. V prílohe è. 4 sa vypúa iesty a siedmy bod.
Doterají ôsmy bod sa oznaèuje ako iesty bod.
105. Príloha è. 4 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí
a rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7.
2006)..
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106. Slová kolektívna dohoda vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami kolektívna zmluva vyieho stupòa v príslunom tvare.
Èl. II
Zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 447/2002 Z. z., zákona
è. 534/2002 Z. z., zákona è. 463/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 732/2004 Z. z., zákona
è. 592/2006 Z. z., zákona è. 274/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 58/2009 Z. z., zákona

Èiastka 35

è. 59/2009 Z. z. a zákona è. 70/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 33 ods. 1 sa písmeno b) dopåòa desiatym bodom,
ktorý znie:
10. Odvolaním z funkcie, ak spåòa podmienky nároku
na výsluhový dôchodok a dovàil vek 55 rokov,
alebo ak spåòa podmienky nároku na starobný
dôchodok pod¾a osobitného predpisu.3f).
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009 okrem 92. bodu § 161 ods. 15 písm. e), ktorý nadobúda
úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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83
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 651/2004 Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona
è. 523/2005 Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z. a zákona è. 465/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto
slová: ktorá koná v postavení zdanite¾nej osoby,.
2. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré znejú:
§ 4a
(1) Viac zdanite¾ných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkaròou v tuzemsku, ktoré sú spojené finanène, ekonomicky a organizaène (ïalej len èlen
skupiny), sa môe povaova za jednu zdanite¾nú osobu (ïalej len skupina).
(2) Finanène spojenými zdanite¾nými osobami sú
osoby, z ktorých jedna alebo viac osôb je ovládaných
ovládajúcou osobou.4a)
(3) Ekonomicky spojenými zdanite¾nými osobami sú
osoby, ktorých hlavné èinnosti sú vzájomne závislé alebo majú spoloèný ekonomický cie¾ alebo z ktorých jedna osoba uskutoèòuje celkom alebo sèasti èinnosti
v prospech jedného alebo viacerých èlenov skupiny.
(4) Organizaène spojenými zdanite¾nými osobami sú
osoby, na ktorých riadení alebo kontrole sa podie¾a aspoò jedna zhodná osoba.
(5) Zdanite¾ná osoba môe by èlenom len jednej skupiny. Ak má zdanite¾ná osoba, ktorá je èlenom skupiny,
sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareò mimo tuzemska, nemôu by tieto jej èasti mimo tuzemska súèasou skupiny. Èlen skupiny nemôe by úèastníkom
zmluvy o zdruení pod¾a § 4 ods. 2. Èlenom skupiny nemôe by zdanite¾ná osoba, na ktorú je vyhlásený konkurz alebo ktorej je povolená retrukturalizácia.

§ 4b
(1) Èlenovia skupiny môu poiada o registráciu
skupiny pre daò (ïalej len registrácia skupiny). iados o registráciu skupiny musí obsahova
a) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania
alebo prevádzkarne kadého èlena skupiny,
b) identifikaèné èíslo pre daò kadého èlena skupiny,
ak je mu pridelené v tuzemsku,
c) miestne prísluný daòový úrad kadého èlena skupiny,
d) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania
alebo prevádzkarne èlena skupiny, ktorý bol urèený
èlenmi skupiny na zastupovanie skupiny na úèely
uplatòovania tejto dane (ïalej len zástupca skupiny),
e) podpisy tatutárnych zástupcov vetkých èlenov
skupiny.
(2) iados o registráciu skupiny sa podáva daòovému úradu, ktorý je miestne prísluný pre zástupcu
skupiny. Ak zdanite¾né osoby preukáu splnenie podmienok pod¾a § 4a, daòový úrad zaregistruje skupinu,
pridelí jej identifikaèné èíslo pre daò a kadému èlenovi
skupiny vydá osvedèenie o registrácii pre daò. Dòom
registrácie skupiny sa skupina stáva platite¾om a zaniká platnos osvedèení o registrácii pre daò a identifikaèných èísiel pre daò jednotlivých èlenov skupiny.
Èlenovia skupiny sú povinní do desiatich dní odo dòa
registrácie skupiny odovzda daòovému úradu osvedèenie o registrácii pre daò. Pre skupinu je miestne prísluný daòový úrad, v ktorého územnom obvode má
zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareò.
(3) Registráciu skupiny vykoná daòový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní
iadosti o registráciu skupiny. Ak je iados o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka,
daòový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru
druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní
iadosti.
(4) Za skupinu koná zástupca skupiny. Práva a povinnosti jednotlivých èlenov skupiny vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na skupinu dòom registrácie
skupiny. Èlenovia skupiny zodpovedajú spoloène a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona a osobitného predpisu,33) a to aj po zruení skupi-
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ny alebo po vystúpení èlena skupiny zo skupiny, za
obdobie, v ktorom boli èlenmi skupiny. Daòový úrad
môe poadova platenie dlnej sumy dane a sankcií týkajúcich sa poruenia povinností skupiny vyplývajúcich z tohto zákona a osobitného predpisu33) od ktoréhoko¾vek èlena skupiny.
(5) Èlenom skupiny sa môe sta aj ïalia zdanite¾ná
osoba, ak spåòa podmienky pod¾a § 4a. iados o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ïalieho
èlena do skupiny podáva zástupca skupiny. Ak je iados podaná do 31. októbra kalendárneho roka, zmenu
registrácie skupiny vykoná daòový úrad k 1. januáru
kalendárneho roka nasledujúceho po podaní iadosti
o zmenu registrácie skupiny. Ak je iados podaná po
31. októbri kalendárneho roka, vykoná daòový úrad
zmenu registrácie skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní iadosti
o zmenu registrácie skupiny. Dòom zmeny registrácie
skupiny zaniká platnos osvedèenia o registrácii pre
daò a identifikaèného èísla pre daò èlena skupiny, ktorý pristúpil do skupiny. Èlen skupiny, ktorý pristúpil
do skupiny, je povinný do desiatich dní odo dòa zmeny
registrácie skupiny odovzda daòovému úradu osvedèenie o registrácii pre daò. Práva a povinnosti zdanite¾nej osoby, ktorá pristúpila do skupiny, vyplývajúce
z tohto zákona prechádzajú na skupinu dòom zmeny
registrácie skupiny.
(6) Ak sa èlen skupiny rozhodne vystúpi zo skupiny
alebo musí vystúpi zo skupiny z dôvodu neplnenia
podmienok pod¾a § 4a, zástupca skupiny je povinný
bezodkladne poda iados o zmenu registrácie skupiny. Zmenu registrácie skupiny vykoná daòový úrad
najneskôr do 30 dní odo dòa podania iadosti o zmenu
registrácie skupiny. Daòový úrad, ktorý je miestne prísluný pre vystupujúceho èlena skupiny, vydá ku dòu
zmeny registrácie skupiny vystupujúcemu èlenovi
skupiny osvedèenie o registrácii pre daò a pridelí mu
identifikaèné èíslo pre daò. Práva a povinnosti skupiny
vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na zdanite¾nú
osobu, ktorá vystúpila zo skupiny, dòom zmeny registrácie skupiny, a to v rozsahu, v akom sa vzahujú na
plnenia uskutoènené a prijaté touto zdanite¾nou osobou.
(7) Ak niektorý z èlenov skupiny zanikne bez likvidácie a na právneho nástupcu prechádza majetok zanikajúceho èlena skupiny, zástupca skupiny je povinný
bezodkladne poda iados o zmenu registrácie skupiny. Ak právny nástupca spåòa podmienky pod¾a § 4a,
vykoná daòový úrad zmenu registrácie skupiny ku dòu
zápisu právneho nástupcu do obchodného registra. Ak
právny nástupca nespåòa podmienky pod¾a § 4a, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona z èlena skupiny, ktorý zanikol bez likvidácie, na jeho
právneho nástupcu v rozsahu, v akom sa vzahujú na
plnenia uskutoènené a prijaté zaniknutým èlenom
skupiny, a to ku dòu zániku èlena skupiny bez likvidácie; daòový úrad ku dòu zmeny registrácie skupiny
vydá právnemu nástupcovi osvedèenie o registrácii pre
daò a pridelí mu identifikaèné èíslo pre daò..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 66a Obchodného zákonníka..
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3. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene
a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu
na trh v znení zákona è. 211/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia
a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona è. 98/2004
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorích
predpisov v znení neskorích predpisov..

4. V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slová zdanite¾ná osoba vkladajú slová konajúca v postavení zdanite¾nej
osoby.
5. V § 38 ods. 5 sa slová inému platite¾ovi nahrádzajú slovami zdanite¾nej osobe.
6. V § 43 ods. 6 písm. a) sa slová konzulárne úrady
nahrádzajú slovami a konzulárne úrady iných tátov
ako Slovenskej republiky a za slová pracovníkov sa
vkladá èiarka a slová ktorí nie sú obèanmi Slovenskej
republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike,.
7. V § 47 ods. 7 úvodnej vete sa slová pohonných látok a potravín nahrádzajú slovom tovaru.
8. V § 48 ods. 2 písmeno b) znie:
b) zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur,.
9. V § 49 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Platite¾,
ktorý dodáva investièné zlato oslobodené od dane pod¾a § 67 ods. 3, a platite¾, ktorý sprostredkováva dodanie investièného zlata oslobodené od dane pod¾a § 67
ods. 3, nemôe odpoèíta daò z tovarov a sluieb pod¾a
odseku 2, ktoré pouije na túto èinnos, s výnimkou
dane z tovarov a sluieb pod¾a § 67 ods. 5 a 6..
10. V § 51 odsek 2 znie:
(2) Platite¾ vykoná odpoèítanie dane pod¾a § 49
ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaòovacom
období, v ktorom právo na odpoèítanie dane vzniklo,
a najneskôr v poslednom zdaòovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpoèítanie dane
vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daòového
priznania za zdaòovacie obdobie, v ktorom uplatòuje
právo na odpoèítanie dane, má doklad pod¾a odseku 1
písm. a), c) alebo písm. d). Ak platite¾ nemá doklad pod¾a odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za posledné zdaòovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na
odpoèítanie dane vzniklo, vykoná odpoèítanie dane
v tom zdaòovacom období, v ktorom dostane doklad
pod¾a odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platite¾ vykoná odpoèítanie dane pod¾a § 49 ods. 2 písm. b) najskôr
v zdaòovacom období, v ktorom právo na odpoèítanie
dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaòovacom
období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpoèítanie dane vzniklo..
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11. V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak je úètovným obdobím platite¾a hospodársky
rok, na úèely odseku 2 sa kalendárnym rokom rozumie
hospodársky rok..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
12. § 55 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Osoba, ktorá nesplnila povinnos poda iados
o registráciu pre daò alebo podala iados o registráciu
pre daò oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30
dní, má za obdobie, v ktorom mala by platite¾om, právo
na odpoèítanie dane inej ako pod¾a odseku 1 viaucej
sa na tovary a sluby, ktoré pouila na dodanie tovarov
a sluieb, v rozsahu a za podmienok pod¾a § 49 a 51.
Odpoèítanie dane sa uplatní v tom istom daòovom priznaní, v ktorom sa uvádza daò pod¾a § 78 ods. 9. Obdobím, v ktorom osoba mala by platite¾om, sa rozumie
obdobie, ktoré sa zaèína 31. dòom po dni, keï osoba
bola povinná najneskôr poda iados o registráciu pre
daò..
13. V § 69 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a
13, ktoré znejú:
(10) Pri dodaní zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyej je povinný plati
daò z tohto tovaru platite¾, ktorému je takéto zlato dodané. Ak dodanie zlata pod¾a prvej vety sprostredkuje
sprostredkovate¾, ktorý koná v mene a na úèet inej osoby, osobou povinnou plati daò je platite¾, ktorý je príjemcom sprostredkovate¾skej sluby.
(11) Pri dodaní investièného zlata pod¾a § 67 ods. 1
písm. a) platite¾om, ktorý vyuil monos zdanenia pod¾a § 67 ods. 4, je povinný plati daò platite¾, ktorému je
takéto zlato dodané. Ak dodanie zlata pod¾a prvej vety
sprostredkuje sprostredkovate¾, ktorý koná v mene
a na úèet inej osoby, osobou povinnou plati daò je platite¾, ktorý je príjemcom sprostredkovate¾skej sluby.
(12) Pri dodaní kovového odpadu a kovového rotu
v tuzemsku je povinný plati daò platite¾, ktorému je
tento tovar dodaný. Na úèely tohto zákona sa kovovým
odpadom a kovovým rotom rozumie kovový odpad
a rot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ïalej u nepouite¾né vzh¾adom
na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov.
(13) Osoba, ktorá nesplnila povinnos poda iados
o registráciu pre daò alebo podala iados o registráciu
pre daò oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30
dní, je za obdobie, v ktorom mala by platite¾om, povinná plati daò z dodania tovarov a sluieb v tuzemsku,
ktoré dodala v tomto období, s výnimkou, ak osobou
povinnou plati daò je pod¾a odsekov 2 a 4 príjemca..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 14.
14. V § 70 ods. 1 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v záznamoch platite¾ uvedie zdaòovacie obdobie, v ktorom vykonal odpoèítanie dane alebo pomerné odpoèítanie
dane..
15. V § 70 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Èlen
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skupiny je povinný vies osobitne záznamy o dodaní tovarov a sluieb ostatným èlenom skupiny..
16. V § 71 ods. 2 písmená h) a i) znejú:
h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od
dane,
i) výku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplati..
17. V § 71 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak
platite¾ dodá investièné zlato oslobodené od dane pod¾a
§ 67 ods. 3, musí vo faktúre uvies odkaz na § 67 ods. 3,
na èlánok 346 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, e dodáva investièné zlato oslobodené od dane. Ak platite¾ dodá tovar alebo slubu, pri
ktorej je povinný plati daò príjemca tovaru alebo sluby
pod¾a § 69 ods. 10, 11 alebo 12, musí vo faktúre uvies
odkaz na § 69 ods. 10, 11 alebo 12, na èlánok 198 ods. 2
alebo èlánok 199 ods. 1 písm. d) smernice Rady
2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty alebo informáciu, e osobou
povinnou plati daò je osoba, ktorej je tovar alebo sluba
dodaná..
18. § 71 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Ak tovar alebo slubu dodáva skupina, uvedie
sa vo faktúre ako údaj pod¾a odseku 2 písm. a) meno
a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne èlena skupiny, ktorý dodáva tovar alebo slubu,
a identifikaèné èíslo pre daò skupiny..
19. V § 72 sa odsek 2 dopåòa písmenami i) a j), ktoré
znejú:
i) pri dodaní investièného zlata oslobodeného od dane
pod¾a § 67 ods. 3 odkaz na § 67 ods. 3, na èlánok 346
smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006
o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty alebo
informáciu, e investièné zlato je oslobodené od
dane,
j) pri dodaní plynu cez rozvodný systém zemného plynu a pri dodaní elektriny, pri ktorých je osobou povinnou plati daò kupujúci v inom èlenskom táte,
odkaz na èlánok 195 smernice Rady 2006/112/ES
z 28. novembra 2006 o spoloènom systéme dane
z pridanej hodnoty alebo informáciu, e osobou povinnou plati daò je osoba, ktorej je tovar dodaný..
20. § 72 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak tovar z tuzemska do iného èlenského tátu dodáva skupina, uvedie sa vo faktúre ako údaj pod¾a odseku 2 písm. a) meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne èlena skupiny, ktorý
dodáva tovar, a identifikaèné èíslo pre daò skupiny..
21. § 73 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak slubu, pri ktorej vzniká povinnos plati daò
zákazníkovi v inom èlenskom táte, dodáva skupina,
uvedie sa vo faktúre ako údaj pod¾a odseku 2 písm. a)
meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne èlena skupiny, ktorý dodáva slubu, a identifikaèné èíslo pre daò skupiny..
22. § 78 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Osoba, ktorá nesplnila povinnos poda iados
o registráciu pre daò alebo podala iados o registráciu
pre daò oneskorene, je povinná poda jedno daòové pri-
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znanie za obdobie, v ktorom mala by platite¾om, do 60
dní odo dòa zistenia daòovým úradom, e osoba nesplnila povinnos poda iados o registráciu pre daò, alebo do 60 dní od podania oneskorenej iadosti o registráciu pre daò, ak toto oneskorenie je viac ako 30 dní.
V daòovom priznaní osoba prizná daò, ktorú je povinná
plati pod¾a § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daòového priznania je povinná túto daò zaplati po odpoèítaní
dane pod¾a § 55 ods. 3; ak odpoèítanie dane pod¾a § 55
ods. 3 prevyuje daò, ktorú je povinná plati pod¾a § 69
ods. 13, daòový úrad vykoná kontrolu a daò vráti v lehote desiatich dní od skonèenia kontroly..
23. V § 79 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou pod¾a odseku 2.
24. V § 79 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3,
ktoré znejú:
(2) Daòový úrad vráti nadmerný odpoèet do 30 dní
od uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za
zdaòovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpoèet vznikol, ak
a) zdaòovacím obdobím platite¾a je kalendárny mesiac,
b) platite¾ bol platite¾om najmenej 12 kalendárnych
mesiacov pred skonèením kalendárneho mesiaca,
v ktorom nadmerný odpoèet vznikol, a
c) platite¾ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov
pred skonèením kalendárneho mesiaca, v ktorom
nadmerný odpoèet vznikol, daòové nedoplatky a colné nedoplatky voèi daòovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného
pod¾a osobitných predpisov.29b)
(3) Platite¾, ktorý spåòa podmienky pod¾a odseku 2,
vyznaèí túto skutoènos v daòovom priznaní za zdaòovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpoèet vznikol..
Poznámka pod èiarou k odkazu 29b znie:

29b) Zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 4.
25. V § 79 ods. 4 sa za slová odseku 1 vkladajú slová
alebo 2.
26. Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:
§ 81a
(1) Daòový úrad zruí registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny podá
iados o zruenie registrácie skupiny najneskôr do 31.
októbra kalendárneho roka. Ak je iados o zruenie registrácie skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho
roka, daòový úrad zruí registráciu skupiny najneskôr
k 31. decembru kalendárneho roka nasledujúceho po
podaní iadosti.
(2) Daòový úrad zruí registráciu skupiny z úradnej
moci, ak nie sú splnené podmienky pod¾a § 4a.
(3) Platnos osvedèenia o registrácii skupiny a jej
identifikaèného èísla pre daò zaniká ku dòu zruenia
registrácie skupiny. Èlenovia skupiny sú povinní do
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desiatich dní od zruenia registrácie skupiny odovzda
daòovému úradu osvedèenia o registrácii pre daò.
(4) V deò nasledujúci po dni zruenia registrácie skupiny prechádzajú práva a povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona na èlenov skupiny v rozsahu,
v akom sa vzahujú na plnenia uskutoènené a prijaté
èlenmi skupiny, a èlenovia skupiny sa stávajú samostatnými platite¾mi; týmto platite¾om daòový úrad vydá
osvedèenia o registrácii pre daò a pridelí identifikaèné
èísla pre daò..
27. V § 83 ods. 3 prvej vete sa slová alebo zástupca
ustanovený daòovým úradom daòové priznanie nahrádzajú slovami daòové priznanie do troch mesiacov
po skonèení posledného zdaòovacieho obdobia.
28. Za § 85e sa vkladá § 85f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 85f
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. apríla 2009
(1) Ustanovenia § 55 ods. 3, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9
v znení úèinnom od 1. apríla 2009 sa nepouijú, ak povinnos poda iados o registráciu pre daò vznikla
pred 1. aprílom 2009.
(2) Ustanovenia § 79 ods. 2 a 3 v znení úèinnom od 1.
apríla 2009 sa prvýkrát pouijú na zdaòovacie obdobie,
ktorým je apríl 2009..
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 289/2008 Z. z., zákona
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è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z. a zákona
è. 563/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 31 odsek 12 znie:
(12) Ak nesplní daòový subjekt svoju registraènú
povinnos pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona, urobí tak správca dane z úradnej moci bezodkladne
po zistení skutoèností odôvodòujúcich takýto postup.
O registrácii z úradnej moci správca dane vydá daòovému subjektu osvedèenie o registrácii a pridelí mu identifikaèné èíslo pre konkrétny druh dane. Súèasne vyzve
daòový subjekt na splnenie povinností pod¾a odseku 9.
Ak po splnení povinností daòovým subjektom pod¾a
odseku 9 správca dane zistí, e je potrebné vykona
zmeny v osvedèení o registrácii, na vykonanie týchto
zmien sa primerane vzahuje odsek 13..
2. V § 35 sa odsek 7 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) registraènú povinnos pod¾a osobitného predpisu4)
a urobí tak správca dane z úradnej moci pod¾a § 31
ods. 12, správca dane mu uloí pokutu najmenej
100 eur a najviac 20 000 eur..
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3. V § 35b sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) platite¾ovi dane z pridanej hodnoty, ktorý nespåòal
podmienky na vrátenie nadmerného odpoètu do 30
dní od uplynutia lehoty na podanie daòového priznania za zdaòovacie obdobie, v ktorom nadmerný
odpoèet vznikol, a to za obdobie 30 dní odo dòa vrátenia nadmerného odpoètu vrátane..
4. V § 35b ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v deò vrátenia nadmerného odpoètu, ktorý správca dane vrátil daòovému subjektu.
5. V § 35b ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
Sankèný úrok pod¾a odseku 1 písm. h) nemono vyrubi, ak uplynulo pä rokov od konca roka, v ktorom bol
nadmerný odpoèet vrátený..
6. V § 39 ods. 3 sa vypúa posledná veta.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 18. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene
a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

SIEDMY DIEL
EXEKÚCIA PRÍKAZOM
NA ZADRANIE VODIÈSKÉHO PREUKAZU

Èl. I

§ 179a

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000
Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z.,
zákona è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 125/2005
Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 585/2006
Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z.,
zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z.
a zákona è. 554/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 34 odsek 3 znie:
(3) Orgány pod¾a odseku 1 a právnické osoby, ktoré
z úradnej moci alebo vzh¾adom na predmet svojej èinnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, sú povinné
oznámi exekútorovi na jeho písomnú iados údaje
potrebné na vykonanie exekúcie. Túto povinnos má aj
kataster nehnute¾ností, orgán, ktorý vedie evidenciu
motorových vozidiel, a orgán, ktorý vedie evidenciu vodièských preukazov..
2. V § 63 sa odsek 1 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) príkazom na zadranie vodièského preukazu..
3. V tvrtej èasti sa prvá hlava dopåòa siedmym dielom, ktorý vrátane nadpisu znie:

(1) Exekútor môe vyda príkaz na zadranie vodièského preukazu tomu, kto nesplní výivné stanovené
rozhodnutím súdu.
(2) Exekuèný príkaz na zadranie vodièského preukazu exekútor doruèí orgánu Policajného zboru, ktorý vodièský preukaz vydal.
(3) Exekútor exekuèný príkaz doruèí aj oprávnenému
a povinnému. Povinnému sa príkaz doruèí do vlastných
rúk.
(4) Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodièského preukazu. Príkaz doruèí orgánu Policajného zboru, ktorý vodièský
preukaz vydal, a upovedomí o tom povinného..
4. V § 192 ods. 1 sa suma 3 310 eur nahrádza sumou 30 000 eur.
Èl. II
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 52 ods. 2 sa vypúa slovo nie.
2. § 71 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Orgán Policajného zboru, ktorý vodièský preukaz
vydal, zadrí vodièský preukaz na základe doruèeného
exekuèného príkazu. Zadraním vodièského preukazu
môe poveri aj policajta. O zadraní vodièského preukazu sa vydá potvrdenie..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. februára 2009,
o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na dranie alebo nosenie strelných
zbraní a streliva a o náleitostiach lekárskeho posudku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 20 ods. 6 zákona è. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:

v dychu iadate¾a pozitívny a ten popiera, e poil alkoholický nápoj, veobecný lekár na iadate¾ove
náklady overí hladinu alkoholu iadate¾a krvnou
skúkou.

(1) Táto vyhláka ustanovuje postup pri posudzovaní
zdravotnej spôsobilosti na dranie alebo na nosenie
strelnej zbrane (ïalej len zbraò) a streliva a náleitosti lekárskeho posudku.

(4) Veobecný lekár pre deti a dorast pole iadate¾a
na psychologické vyetrenie na posúdenie osobnostných ukazovate¾ov ku psychológovi so pecializáciou
v pecializaènom odbore klinická psychológia (ïalej
len psychológ); výsledky tohto vyetrenia veobecný
lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie iadate¾a.

(2) Zdravotná spôsobilos na dranie alebo nosenie
zbrane a streliva (ïalej len zdravotná spôsobilos) sa
posudzuje na návrh iadate¾a o vydanie zbrojného
preukazu (ïalej len iadate¾  ) lekárskou prehliadkou.

(5) Veobecný lekár pre dospelých pole iadate¾a, ak
je to potrebné, na psychologické vyetrenie na posúdenie osobnostných ukazovate¾ov ku psychológovi; výsledky tohto vyetrenia veobecný lekár zaznamená do
zdravotnej dokumentácie iadate¾a.

§1

§2
(1) Lekársku prehliadku môe vykona len lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo, ktorý poskytuje veobecnú ambulantnú
zdravotnú starostlivos pre dospelých, alebo lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore pediatria, ktorý poskytuje veobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos pre deti a dorast [ïalej len veobecný lekár1)], s ktorým má iadate¾ uzavretú platnú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti musí prihliada aj na
predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii
iadate¾a.
(2) Ak má veobecný lekár pochybnosti o zdravotnej
spôsobilosti iadate¾a, pole ho na vyetrenie k lekárovi poskytujúcemu pecializovanú ambulantnú
starostlivos; 2) výsledky tohto vyetrenia veobecný
lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie iadate¾a.
(3) Veobecný lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti iadate¾a môe vykona aj laboratórne vyetrenia (glykémia, AST, ALT, GMT, moè na toxikológiu
so zameraním na prítomnos drog, omamných látok
alebo psychotropných látok), prípadne vyetrenie slín
na prítomnos drog a dychovú skúku na prítomnos
alkoholu v dychu. Ak je nález na prítomnos alkoholu
1

§3
(1) Lekárska prehliadka je zameraná na posúdenie
zdravotnej spôsobilosti iadate¾a. Rozsah kontraindikácií zdravotnej spôsobilosti je uvedený v prílohe è. 1.
(2) Výsledok lekárskej prehliadky uvedie veobecný
lekár v lekárskom posudku a zaznamená ho do zdravotnej dokumentácie iadate¾a. Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe è. 2.
(3) Výsledok psychologického vyetrenia uvedie psychológ v psychologickom posudku. Vzor psychologického posudku je uvedený v prílohe è. 3.
(4) Veobecný lekár vedie so súhlasom dotknutej
osoby3) osobitnú evidenciu o vydaných lekárskych posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania lekárskeho
posudku, meno a priezvisko iadate¾a, jeho rodné èíslo,
evidenèné èíslo lekárskeho posudku a výsledok lekárskej prehliadky.
§4
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 252/1997 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na dranie alebo nosenie zbraní a streliva.

) § 8 ods. 2 a 3 a § 48a zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 8 ods. 4 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
3
) § 7 ods. 2 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona è. 90/2005 Z. z.
2
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§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2009.

Richard Rai v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 85/2009 Z. z.

KONTRAINDIKÁCIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
1. Zrak
Zníenie zrakovej ostrosti na kadom oku osobitne pod 6/12 (s korekciou). Ak ide o jednookos, zníenie zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 (s korekciou).
2. Sluch
Zníenie sluchovej ostrosti na kadom uchu  pri èlenenom epote  menej ako 2 m. Zníenie sluchovej ostrosti
na jednom uchu  pri èlenenom epote  na jednom uchu menej ako 2 m, na druhom uchu menej ako 3 m.
3. Duevné poruchy a poruchy správania
Organické duevné poruchy vrátane symptomatických.
Poruchy psychiky a správania zapríèinené uívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.
Afektívne poruchy.
Mentálna retardácia.
Paranoidná, disociálna a emoène nestabilná porucha osobnosti a ïalie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod èíslom diagnózy F60 a F69.
aie formy depresie.
4. Nervové choroby
Vetky neurologické ochorenia s takým stupòom poruchy zdravia, ktorý znemoòuje dranie alebo nosenie
zbrane  napríklad Parkinsonova choroba, skleróza multiplex.
Poruchy rovnováhy.
Epilepsia.
Narkolepsia.
Dementný syndróm.
5. Choroby pohybového aparátu
aie poruchy lokomoèného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, e môe by prekákou
drania alebo nosenia zbrane a streliva.
6. Cukrovka
Opakované výskyty kómy a iných stavov, ktoré obmedzujú telesnú spôsobilos a psychickú spôsobilos na dranie alebo nosenie zbrane a streliva.
7. Kardiovaskulárne choroby
ICHS  aké formy s èastým zlyhávaním.
Závané poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).
aké formy anginy pectoris.
Artériová hypertenzia tretie tádium ESC/IHS.
Artériová hypertenzia druhé tádium ESC/IHS s vysokým pridaným rizikom a ve¾mi vysokým pridaným rizikom.
Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupòom poruchy zdravia, ktorý znemoòuje dranie alebo
nosenie zbrane a streliva.
8. Osobnostné ukazovatele
Intelektová úroveò v pásme mentálnej subnormy a niie.
Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.
Analfabetizmus.
Výkonová kapacita pod úrovòou populaèného priemeru (pozornos, reakèná pohotovos, optický postreh,
vizuálno-motorická koordinácia).
Nedostatoèná úroveò racionálnej regulácie správania.
Agresivita ako dominantná a ¾ahko aktivovate¾ná èrta osobnosti.
Abnormná reaktivita osobnosti s protispoloèenskými motiváciami konania.
Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.
Nedostatoène rozvinuté vyie city (najmä sociálne).
Egocentrizmus ako prevaujúci motivujúci faktor konania.
Zvýraznené pocity insuficiencie (ako dôvod iadosti o zbrojný preukaz).
Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.
Nezrelos, nezdranlivos, ¾ahká ovplyvnite¾nos.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 85/2009 Z. z.

LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
NA DRANIE ALEBO NOSENIE ZBRANE A STRELIVA

POSKYTOVATE¼ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI :
Adresa:
IÈO:
Evidenèné èíslo posudku:

LEKÁRSKY POSUDOK o zdravotnej spôsobilosti na dranie alebo nosenie zbrane a streliva

Priezvisko a meno:
Rodné èíslo:
Adresa trvalého pobytu:

Je spôsobilý*)  je nespôsobilý*)
na dranie alebo nosenie zbrane a streliva.

V ............................................................

dòa ...........................

*) Nehodiace sa preèiarknite.

............................................................
Odtlaèok peèiatky a podpis lekára
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 85/2009 Z. z.

PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
NA DRANIE ALEBO NOSENIE ZBRANE A STRELIVA

POSKYTOVATE¼ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI:
Adresa:
IÈO:
Evidenèné èíslo posudku:

PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK o psychickej spôsobilosti na dranie alebo nosenie zbrane a streliva

Priezvisko a meno:
Rodné èíslo:
Adresa trvalého pobytu:

Je spôsobilý*)  je nespôsobilý*)
na dranie alebo nosenie zbrane a streliva.

V ............................................................

dòa .........................

*) Nehodiace sa preèiarknite.

............................................................
Odtlaèok peèiatky a podpis lekára
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OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 36 ods. 11 zákona è. 8/2008 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 3. marca 2009 è. 1/2009 o správe o výsledkoch èinnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne èinnosti útvaru vnútorného auditu poisovne, poboèky zahraniènej poisovne, zaisovne a poboèky zahraniènej
zaisovne.
Úèelom opatrenia je ustanovi truktúru, rozsah, obsah a spôsob predkladania správy o výsledkoch èinnosti útvaru vnútorného auditu za predchádzajúci kalendárny rok a plánu èinnosti útvaru vnútorného auditu na nasledujúci
kalendárny rok.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. marca 2009.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 6/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska.
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zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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