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108
ZÁKON
z 11. marca 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
platí poistné.

Èl. I

6. V § 138 ods. 22 sa vypúajú slová odseky 9 a 10
sa nepouijú.

Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z. a zákona
è. 599/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 57 ods. 2 druhá veta znie: Pravdepodobný
denný vymeriavací základ dobrovo¾ne nemocensky poistenej osoby je jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ktorý platí ku dòu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej
dávky..
2. V § 84 ods. 4 sa slová minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeòovaných mesaènou
mzdou, ktorá nahrádzajú slovami vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ktorý.
3. V § 138 odsek 9 znie:
(9) Vymeriavací základ je pre povinne nemocensky
poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne
zárobkovo èinnú osobu, dobrovo¾ne nemocensky poistenú osobu, dobrovo¾ne dôchodkovo poistenú osobu
a dobrovo¾ne poistenú osobu v nezamestnanosti mesaène najmenej vo výke 44,2 % jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok,
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné..
4. V § 138 ods. 17 sa vypúa druhá veta.
5. V § 138 ods. 21 sa slová výka minimálnej mzdy66)
zamestnancov v pracovnom pomere odmeòovaných
mesaènou mzdou, ktorá platí k prvému dòu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné nahrádzajú
slovami vo výke 44,2 % jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý

7. V § 138 ods. 23 sa slová suma vymeriavacieho
základu uvedená v odseku 9 platná ku dòu nahrádzajú slovami vo výke 44,2 % jednej dvanástiny veobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý
dva roky predchádza kalendárnemu roku.
8. V § 293ag ods. 1 a 2 sa slovo 2009 nahrádza slovom 2011.
9. V § 293ag ods. 3 sa slovo 2009 nahrádza slovom
2011, slovo 2010 sa nahrádza slovom 2012 a slovo 2008 sa nahrádza slovom 2010.
10. Za § 293bf sa vkladajú § 293bg a 293bi, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
§ 293bg
Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej od 1. apríla 2009
(1) Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity
v období od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 je pre
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo
èinnú osobu 2 % z vymeriavacieho základu.
(2) Suma poistného do rezervného fondu solidarity
za obdobie pred 1. aprílom 2009, ktorá je splatná po
31. marci 2009, sa urèí pod¾a zákona úèinného do
31. marca 2009.
(3) Finanèné prostriedky, ktoré sú súèasou tátnych finanèných aktív Slovenskej republiky, sa pouijú
na vykrytie výpadku príjmov Sociálnej poisovne v dôsledku zníenia sadzby poistného do rezervného fondu
solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo èinnú osobu pod¾a odseku 1.
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010
§ 293bh
Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a dávky
v nezamestnanosti vznikol do 31. decembra 2009, o nemocenskej dávke a dávke v nezamestnanosti sa rozhodne pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2009.
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§ 293bi
Suma poistného na sociálne poistenie za obdobie
pred 1. januárom 2010, ktorá je splatná po 31. decembri 2009, sa urèí pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2009..
Èl. II
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z. a zákona
è. 49/2009 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 18 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Výbor zriaïuje komisiu na úèely
a) posúdenia efektívnosti a reálnosti podnikate¾ského
zámeru pod¾a § 49 ods. 8 a § 57 ods. 7,
b) overenia výsledkov získaných odborných zruèností
a praktickej prípravy iadate¾a o príspevok na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej èinnosti pod¾a § 49 ods. 8 a § 57 ods. 7..
2. V § 49 odsek 8 znie:
(8) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí
príspevku je absolvovanie prípravy na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
èinnosti, ktorú uchádzaèovi o zamestnanie zabezpeèí
úrad, a predloenie podnikate¾ského zámeru uchádzaèa o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi
na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti. Podkladom na posúdenie
splnenia podmienok pod¾a prvej vety je stanovisko komisie pod¾a § 18 ods. 3. Náleitosti podnikate¾ského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti
podnikate¾ského zámeru urèí ústredie vnútorným
predpisom. Na základe regionálneho projektu úrad zabezpeèí aj praktickú prípravu uchádzaèov o zamestnanie na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej èinnosti vrátane praktickej
prípravy podnikate¾ského zámeru, stratégie prípravy
a rozvoja podnikania..
3. § 49 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po
uplynutí troch rokov odo dòa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od zaèatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti, na ktorú
bol príspevok poskytnutý..
4. V § 50b ods. 7 sa vypúa písmeno g).
5. V § 50c ods. 1 sa za slová dobu urèitú vkladajú
slová v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týdenného pracovného èasu.
6. V § 50g ods. 1 sa slová § 49 a 50h nahrádzajú slovami § 49, 50h a § 57.
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7. V § 50h ods. 1 sa slová § 49 a 50g nahrádzajú
slovami § 49, 50g a § 57.
8. V § 57 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
9. V § 57 odsek 7 znie:
(7) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí
príspevku je absolvovanie prípravy na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
èinnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, zabezpeèí úrad,
a predloenie podnikate¾ského zámeru uchádzaèa o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím spolu s predpokladanými nákladmi na zaèatie
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti v chránenej dielni alebo na chránenom
pracovisku. Podkladom na posúdenie splnenia podmienok pod¾a prvej vety je stanovisko komisie pod¾a
§ 18 ods. 3. Náleitosti podnikate¾ského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti podnikate¾ského zámeru urèí ústredie vnútorným predpisom. Na
základe regionálneho projektu úrad zabezpeèí aj praktickú prípravu uchádzaèov o zamestnanie, ktorí sú obèanmi so zdravotným postihnutím, na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
èinnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, vrátane praktickej prípravy podnikate¾ského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania..
10. V § 60 ods. 1 sa slová do konca prvého kalendárneho mesiaca tvrroka nasledujúceho po tvrroku
nahrádzajú slovami do 30. apríla kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku.
11. V § 60 ods. 2 písm. i) a ods. 3 písm. h) sa vypúajú slová èinnosti a.
12. V § 60 odsek 7 znie:
(7) Príspevok poskytuje prísluný úrad na základe
dokladov preukazujúcich vynaloené náklady pod¾a
odsekov 2 a 5..
13. Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 72h
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej k 1. aprílu 2009
(1) Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá
poiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do
31. decembra 2010, sa podmienky pod¾a § 50b ods. 1
písm. a) a c) na úèel priznania postavenia sociálneho
podniku povaujú za splnené.
(2) U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, zdruením obcí, zdruením samosprávnych krajov pod¾a osobitného predpisu,65) a u právnickej osoby, ktorej zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je
obec alebo samosprávny kraj, sa na úèely zapoèítavania najmenej 30 % celkového poètu zamestnancov pod¾a § 50b ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2010 zapoèítavajú zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného
pomeru boli uchádzaèmi o zamestnanie.
(3) Sociálnemu podniku, ktorým je obec, samospráv-
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ny kraj, zdruenie obcí, zdruenie samosprávnych krajov pod¾a osobitného predpisu,65) a sociálnemu podniku, ktorého zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je obec
alebo samosprávny kraj, sa do 31. decembra 2010 poskytuje príspevok pod¾a § 50c aj na zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru uchádzaèmi o zamestnanie.
(4) Ustanovenie § 72e sa od 1. apríla 2009 nepouije..
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2. V § 13 odsek 17 znie:
(17) Na úèely tohto zákona sa pojmom minimálny
základ samostatne zárobkovo èinnej osoby a poistenca
pod¾a § 11 ods. 2 rozumie 44,2 % z priemernej mesaènej mzdy..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49 sa vypúa.
3. Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý znie:
§ 29c

Poznámka pod èiarou k odkazu 65 znie:

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2010

65

 ) § 20f Obèianskeho zákonníka..

Èl. III
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
zákona è. 718/2004 Z. z., zákona è. 305/2005 Z. z., zákona è. 352/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 518/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 594/2007 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z. a zákona
è. 581/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 13 ods. 14 prvá veta znie: Koeficient pod¾a odseku 9 písm. b) pre poistenca pod¾a § 11 ods. 2 sa vypoèíta ako podiel 4 % z priemernej mesaènej mzdy a 14 %
zo 44,2 % z priemernej mesaènej mzdy..

(1) Preddavok na poistnom za obdobie pred 1. januárom 2010, ktorý je splatný po 31. decembri 2009, sa
urèí pod¾a zákona úèinného do 31. decembra 2009.
(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej
osoby a poistenca pod¾a § 11 ods. 2 na úèely roèného
zúètovania poistného za rok 2009 sa urèí pod¾a zákona
úèinného do 31. decembra 2009..
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2009
okrem prvého bodu a deviateho bodu a § 293bh
a 293bi desiateho bodu v èl. I a èl. III, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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109
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. marca 2009,
ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré
v zariadeniach sociálnych sluieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych sluieb

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 22 ods. 2 zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych
slubách a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov po dohode s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ustanovuje:
§1
(1) Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych sluieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych sluieb, sú uvedené v prílohe.
(2) Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych sluieb pre plnoleté fyzické osoby vykonáva sestra s odbornou spôsobilosou ustanovenou osobitným predpisom1)
a so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v odboroch vnútorného lekárstva alebo

so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v komunite alebo so pecializáciou
v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos
v psychiatrii.
(3) Zdravotné výkony v zariadeniach sociálnych sluieb pre deti vykonáva sestra s odbornou spôsobilosou
ustanovenou osobitným predpisom1) a so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v pediatrii alebo so pecializáciou v pecializaènom odbore oetrovate¾ská starostlivos v komunite
alebo sestra s vyím odborným vzdelaním v tudijnom
odbore diplomovaná detská sestra.
(4) O poskytovaní oetrovate¾skej starostlivosti sestra pod¾a odsekov 2 a 3 vedie zdravotnú dokumentáciu
pod¾a osobitného predpisu.2)
§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.

Richard Rai v. r.

1
2

) § 9 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
) § 18 a 25 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.
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Príloha
k vyhláke è. 109/2009 Z. z.

Zdravotné výkony
Kód
výkonu
3393
3394
3396
3399a
3400
3404
3405
3407
3410
3413
3416
3418
3419
3420
3421
3422a
3422b
3422c
3423a
3423b
3423c
3426
3447
3449
3635a

Popis výkonu
Vypracovanie plánu komplexnej oetrovate¾skej starostlivosti
Priebené hodnotenie komplexnej oetrovate¾skej starostlivosti a zmena plánu oetrovate¾skej
starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s oetrujúcim lekárom
Odborný nácvik potrebných výkonov pri oetrovaní v domácnosti
Starostlivos o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u eny
Polohovanie pacienta
Výiva pacienta sondou, za jeden výkon
Oèistná klyzma
Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiach
Aplikácia neinjekènej lieèby
Aplikácia lieèiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne
Aplikácia lieèiva intravenózne
Príprava a podávanie infúzie
Sledovanie infúzie, za kadú hodinu
Nácvik podávania inzulínu
Oetrovate¾ská starostlivos zameraná na prevenciu dekubitov
Oetrenie dekubitu s ve¾kosou do 5 cm2 (odstránenie zvykov masti, odumretých tkanív, toaleta,
aplikácia lieèiva, preväz)
Oetrenie dekubitu s ve¾kosou nad 5 cm2 (odstránenie zvykov masti, odumretých tkanív,
toaleta, aplikácia lieèiva, preväz)
Preväz rany s ve¾kosou do 5 cm2
Preväz rany s ve¾kosou nad 5 cm2
Príprava materiálu a sterilizácia
Odsávanie pacienta
Psychosomatická intervencia v terminálnom tádiu ivota
Kontinuálna starostlivos o umierajúceho pacienta, za kadú hodinu
Kontrola glykémie glukomerom
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110
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. marca 2009
o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 2 zákona è. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách ustanovuje:

b) 5,40 eura pre èasové pásmo nad 12 hodín a 18 hodín,
c) 8,30 eura pre èasové pásmo nad 18 hodín.

§1
Sumy stravného pre èasové pásma sú:
a) 3,60 eura pre èasové pásmo 5 a 12 hodín,

§2
Toto opatrenie nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Viera Tomanová v. r.
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111
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 7 ods. 1 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona è. 328/2007 Z. z.
výnos z 18. marca 2009 è. 29842/2008-II/1 o rozírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyieho stupòa a jej
dodatku.
Vo výnose sa ustanovuje, e Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2008  2009 z 13. marca 2008 uzatvorená
medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky a jej Dodatok è. 1 zo 7. júla
2008 sú záväzné aj pre zamestnávate¾ov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda úèinnos 1. apríla 2009.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze
KOVO a vo Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
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