NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...
z ...
k návrhu zákona z .....2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu:

SEOPMVL-21-35/2009-OdL

Predkladateľ:

minister obrany Slovenskej republiky

Vláda
A.

schvaľuje
A. 1.

B.

návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;

poveruje
predsedu vlády Slovenskej republiky
B. 1.

predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky na ďalšie ústavné prerokovanie,

ministra obrany Slovenskej republiky
B. 2.

uviesť a odôvodniť vládny návrh zákona v Národnej rade Slovenskej
republiky.

Vykonajú:

predseda vlády Slovenskej republiky, minister obrany Slovenskej
republiky

Na vedomie:

predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky

PREDKLADACIA SPRÁVA

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny návrh mimo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009.
Dôvodom na zmenu je, že profesionálny vojak počas dočasnej neschopnosti na výkon
služby túto službu nevykonáva, a preto nie je odôvodnené poskytovať mu od 1. do 10. dňa
dočasnej neschopnosti služobný plat vo výške 100 % a od 11. do 30. dňa dočasnej neschopnosti
náhradu služobného platu vo výške 100 % čistého denného služobného platu zisteného za
predchádzajúci kalendárny rok.
Účelom predkladaného návrhu zákona je znížiť služobný plat profesionálnemu vojakovi
počas prvých desať dní dočasnej neschopnosti na výkon služby zo 100 % na 70 % a náhradu
služobného platu zo 100 % na 80 %.
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje zmeniť aj systém valorizácie výsluhových
dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a
sirotských výsluhových dôchodkov (ďalej len „výsluhové dávky“) vyplácaných Vojenským
úradom sociálneho zabezpečenia. Dôvodom na zmenu je, aby valorizácia výsluhových dávok
nepodliehala vplyvom ako sú hodnostná štruktúra profesionálnych vojakov a chorobnosť
profesionálnych vojakov. Navrhuje sa, aby systém valorizácie bol rovnaký ako majú policajti,
ktorý zohľadňuje rast spotrebiteľských cien a rast miezd v hospodárstve Slovenskej republiky.
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na verejné financie. Realizáciou navrhovaného
zákona sa znižuje výška služobného platu, resp. náhrada služobného platu profesionálnym
vojakom počas prvých 30 dní dočasnej neschopnosti. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv
na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie,
zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom
Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe poznatkov a skúseností z aplikačnej praxe
a jeho cieľom je odstrániť negatívne javy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je snaha o nové nastavenie systému
poskytovania dávok nemocenského zabezpečenia profesionálnych vojakov tak, aby sa im od
prvého dňa dočasnej neschopnosti krátil služobný plat a dávky nemocenského zabezpečenia.
Návrh zákona
a) mení poskytovanie služobného platu počas prvých 10 dní dočasnej neschopnosti zo
súčasných 100 % na 70 % služobného platu,
b) mení poskytovanie náhrady služobného platu od 11. do 30. dňa dočasnej neschopnosti zo
súčasných 100 % čistého denného služobného platu za predchádzajúci kalendárny rok
na 80 %,
c) navrhuje, v prípade, že profesionálny vojak poruší liečebný režim, aby odo dňa porušenia
liečebného režimu do skončenia dočasnej neschopnosti, najdlhšie 30 dní, nemal nárok na
služobný plat alebo dávky nemocenského zabezpečenia.
Od navrhovanej úpravy sa očakáva vyššia osobná motivácia profesionálneho vojaka na
ochrane vlastného zdravia.
Ak bude profesionálny vojak dočasne neschopný výkonu služby v dôsledku služobného
úrazu alebo choroby z povolania platná právna úprava sa nemení, t. j. počas prvých desať dní
dočasnej neschopnosti bude profesionálnemu vojakovi patriť služobný plat vo výške 100 % a od
11. dňa dočasnej neschopnosti až do jej skončenia, najdlhšie však do skončenia podpornej doby,
mu bude patriť náhrada služobného platu vo výške 100 %. Ak sa profesionálny vojak statne
dočasne neschopný výkonu služby počas vyvedenia vojsk do výcvikového priestoru, vojenského
cvičenia, vykonávania záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej udalosti alebo keď hrozí, že
bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia, vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu na účely humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia,
mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo v rámci plnenia záväzku
z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu alebo počas plnenia úloh v mieste,
na ktorom hrozí vznik ozbrojeného konfliktu, alebo ktoré je ohrozené alebo postihnuté
ozbrojeným konfliktom a do ktorého je profesionálny vojak vyslaný v súlade s medzinárodným
právom alebo rozhodnutiami politického orgánu NATO, alebo rozhodnutiami Európskej únie
bude mu počas prvých desať dní dočasnej neschopnosti patriť služobný plat vo výške 100 % a od
11. dňa do 30. dňa dočasnej neschopnosti mu bude patriť náhrada služobného platu vo výške
100 %.
Návrhom zákona sa precizuje tretia časť zákona č. 328/2002 Z. z. - úrazové
zabezpečenie, a to tak, že sa navrhuje vylúčenie súbehu poskytovania jednorazového
odškodnenia a zvýšeného jednorazového odškodnenia pozostalým po profesionálnych vojakoch.
Návrhom zákona sa mení aj systém valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia.
Dôvodom na zmenu systému valorizácie je, aby valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia

bola každoročná, primeraná a aby nepodliehala vplyvom ako sú hodnostná skladba personálu a
chorobnosť profesionálnych vojakov.
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na verejné financie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj
s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská
republika viazaná.

B. Osobitná časť

K čl. I
K bodu 1
Taxatívne sa ustanovujú prípady, kedy má profesionálny vojak počas prvých desať dní
dočasnej neschopnosti nárok na plný služobný plat. Okrem služobného úrazu a choroby
z povolania sú to situácie, kedy je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh v podmienkach,
v ktorých nie je možné odstrániť riziká vzniku choroby.
K bodom 2 a 3
Ustanovuje sa, že profesionálny vojak má prvých desať dní dočasnej neschopnosti nárok
na 70 % služobného platu, ktorý by mu inak patril podľa platných právnych predpisov.
K bodu 4
V nadväznosti na úpravu navrhovanú v bode 1 sa navrhuje v tých istých prípadoch
s výnimkou služobného úrazu, choroby z povolania a prípadov uvedených v § 7, že
profesionálnemu vojakovi patrí po uplynutí prvých desiatich dní až do 30. dňa dočasnej
neschopnosti náhrada služobného príjmu vo výške 100 %. Z ďalších ustanovení zákona vyplýva,
že náhrada služobného príjmu sa vypočítava z predchádzajúceho kalendárneho roka. Od 31. dňa
sa navrhuje poskytovať nemocenské, ktoré aj v súčasnosti predstavuje 70 % čistého denného
služobného platu za predchádzajúci kalendárny rok.
K bodu 5
V nadväznosti na úpravu v bodoch 2 a 3 sa navrhuje, že po uplynutí prvých desať dní až
do 30. dňa dočasnej neschopnosti má profesionálny vojak nárok na 80 % náhrady služobného
platu (priemerný služobný plat zistený za predchádzajúci kalendárny rok).
K bodu 6
Ustanovuje sa, že profesionálny vojak nemá nárok na služobný plat a na dávky
nemocenského zabezpečenia odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej
neschopnosti, najdlhšie 30 dní.
K bodom 7 až 12
Vzhľadom na doplnenie § 6 je potrebné urobiť zmeny aj v § 12 a ustanoviť, že do
čistého denného služobného platu sa nebude zarátavať služobný plat, ktorý sa poskytuje
profesionálnemu vojakovi počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a ani počet
kalendárnych dní, za ktoré mu tento plat patril.
K bodom 13 a 15
Úprava sa navrhuje z dôvodu zosúladenia s § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2002 Z. z.
o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
K bodu 14

Navrhuje sa spresnenie súčasnej právnej úpravy. Vylučuje sa nárok na jednorazové
odškodnenie pozostalých, ak splnili nárok na zvýšené jednorazové odškodnenie.
K bodom 16 až 21
Vzhľadom na doplnenie § 6 je potrebné urobiť zmeny aj v § 60 ods. 5 a 6 a ustanoviť, že
do priemerného mesačného služobného platu, na účely výpočtu základu na dávky výsluhového
zabezpečenia, sa nebude zarátavať služobný plat, ktorý sa poskytuje profesionálnemu vojakovi
počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a ani počet kalendárnych dní, za ktoré mu
tento plat patril.
K bodu 22
Navrhuje sa zmena systému valorizácie výsluhových dôchodkov profesionálnych
vojakov. Zámerom je, aby valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia bola každoročná,
primeraná a aby nepodliehala vplyvom ako sú hodnostná skladba personálu, chorobnosť
profesionálnych vojakov (súčasný stav).
Navrhuje sa prevziať rovnaký systém ako sa uplatňuje v súčasnosti u policajtov. Výška
percenta valorizácie by sa stanovovala v závislosti od priemerného medziročného rastu
spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemerných miezd v hospodárstve Slovenskej
republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému roku, v ktorom sa zvýšenie
výsluhových dávok vykonáva. Uvedený spôsob navodí stabilný a štandardný mechanizmus
valorizácie dôchodkov a bude naviazaný na prostredie, v ktorom sú vojenskí dôchodcovia po
skončení aktívnej služby začlenení. Odstránia sa tým deformácie a výkyvy v jednotlivých rokoch
spôsobené napr. zmenou hodnostnej štruktúry alebo počtu slúžiacich profesionálnych vojakov, a
tým aj vplyv na výpočet % valorizácie pre príslušný rok.
K bodu 23
V nadväznosti na zmenu systému valorizácie výsluhových dôchodkov profesionálnych
vojakov sa navrhuje vypustiť z § 68 odsek 13 ako nadbytočný.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.

DOLOŽKA
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,
vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Vplyvy na verejné financie:
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na verejné financie.

2. Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Realizáciou navrhovaného zákona sa znižuje výška služobného platu, resp. náhrada služobného
platu profesionálnym vojakom počas prvých 30 dní dočasnej neschopnosti. Návrh zákona
nepredpokladá negatívny dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3. Vplyvy na životné prostredie:
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.

4. Vplyvy na zamestnanosť:
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť.

5. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona z .....2009, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev
-

primárnom
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (hlava XI – sociálna politika, všeobecné a
odborné vzdelávanie a mládež),

-

sekundárnom
Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho
zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú.
v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2 – 50)
Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri
vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho
zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva
(Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1 – 83)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1390/81 z 12. mája 1981 o rozšírení pôsobnosti nariadenia
(EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a
ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, na samostatne zárobkovo činné
osoby a ich rodiny (Ú. v. ES L 143, 29.5.1981, s. 1 – 32)

b) nie je upravená v práve Európskej únie

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu
prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej
únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských
ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie
tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na
implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca
Bezpredmetné.
b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení
Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych
spoločenstiev v platnom znení
Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení zmluvy o založení
Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v
platnom znení.
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové
rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev
alebo právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

(Návrh)
KOMUNIKÉ
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa ...... prerokovala a schválila návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh
Zákon
z .............................2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z.,
zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006
Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č.
61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z.,
zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z. a zákona č. ..../2009 Z.
z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 3 sa za slovo „neschopný“ vkladajú slová „v dôsledku služobného úrazu
alebo choroby z povolania, počas vyvedenia vojsk do výcvikového priestoru, vojenského
cvičenia, vykonávania záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej udalosti3aa) alebo keď hrozí,
že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,3ab) vyslania na plnenie úloh mimo územia
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3ac) na účely humanitárnej pomoci, vojenského
cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo v rámci plnenia záväzku
z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu alebo počas plnenia úloh v mieste,
na ktorom hrozí vznik ozbrojeného konfliktu, alebo ktoré je ohrozené alebo postihnuté
ozbrojeným konfliktom a do ktorého je profesionálny vojak vyslaný v súlade s medzinárodným
právom alebo rozhodnutiami politického orgánu NATO, alebo rozhodnutiami Európskej únie“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa až 3ac znejú:
„3aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov.
3ab
) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
3ac
) § 12 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.“.
2. V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopný z iných dôvodov, ako sú
uvedené v odseku 3, okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých desať dní nárok na 70 %
a) služobného platu a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie
a služobným platom, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b)

b) platu a hodnostného príplatku, okrem platu za výkon funkcie nadčas, príplatku za plnenie
služobných povinností vo sviatok, príplatku za plnenie služobných povinností v sobotu a v
nedeľu a príplatku za plnenie služobných povinností v noci, ak je vyčlenený na plnenie úloh
vojenskej prokuratúry vo funkcii prokurátora, 3d)
c) platu a hodnostného príplatku, náhrady za pohotovosť okrem príplatku za štátnu službu v
noci, príplatku za štátnu službu v sobotu a v nedeľu, príplatku za štátnu službu vo sviatok a
platu za štátnu službu nadčas, ak je vyčlenený na plnenie úloh vojenskej prokuratúry vo
funkcii právneho čakateľa prokuratúry,3e)
d) platu, ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej
republiky,3ea)
e) hodnostného platu3eb) a príplatku za výkon mimoriadnej služby, 3ec) ak vykonáva mimoriadnu
službu“.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V § 6 ods. 5 sa slová „na služobný plat“ nahrádzajú slovami „na 70 % služobného
platu“ a slová „na plat“ sa nahrádzajú slovami „na 70 % platu“.
4. V § 6 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopný počas vyvedenia vojsk do
výcvikového priestoru, vojenského cvičenia, vykonávania záchranných prác po vyhlásení
mimoriadnej udalosti3aa) alebo keď hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia, 3ab)
vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3ac) na
účely humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej
operácie alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti
napadnutiu alebo plnenia úloh v mieste, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným
konfliktom a do ktorého je profesionálny vojak vyslaný v súlade s medzinárodným právom alebo
rozhodnutiami politického orgánu NATO, alebo rozhodnutiami Európskej Únie, okrem prípadov
uvedených v § 7, má po uplynutí prvých desiatich dní do 30. dňa dočasnej neschopnosti vrátane
nárok na náhradu služobného príjmu vo výške 100 % určenej v § 12 a od 31. dňa dočasnej
neschopnosti má nárok na nemocenské vo výške uvedenej v § 8, najdlhšie do uplynutia
podpornej doby.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
5. V § 6 ods. 8 sa slová „v odseku 5“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 6 a 7“ a slová „vo
výške 100 %“ sa nahrádzajú slovami „vo výške 80 %“.
6. § 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Profesionálny vojak nemá nárok na výplatu služobného platu, náhrady služobného platu
a nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom do
skončenia dočasnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu
určeného ošetrujúcim lekárom.“.
7. V § 12 ods. 4 sa za slová „podľa § 6 ods. 3“ vkladajú slová „alebo 4“.

8. V § 12 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 4 písm. a)“.
9. V § 12 ods. 4 písm. b) sa za slová „podľa § 6 ods. 3 písm. b)“ vkladajú slová „alebo
ods. 4 písm. b)“.
10. V § 12 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 4 písm. c)“.
11. V § 12 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 4 písm. d)“.
12. V § 12 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú slová: „alebo ods. 4 písm. e)“.
13. V § 24 ods. 4 písm. g) sa za slová „v mieste“ vkladajú slová „na ktorom hrozí vznik
ozbrojeného konfliktu, alebo“.
14. § 25 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak patrí pozostalým zvýšené jednorazové odškodnenie podľa odsekov 9 a 10,
jednorazové odškodnenie podľa odsekov 7 a 8 pozostalým nepatrí.“.
15. V § 26 ods. 2 písm. i) sa za slová „v mieste“ vkladajú slová „na ktorom hrozí vznik
ozbrojeného konfliktu, alebo“.
16. V § 60 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo ods. 4 písm. a)“.
17. V § 60 ods. 5 písm. b) sa za slová „podľa § 6 ods. 3 písm. b)“ vkladajú slová „alebo
ods. 4 písm. b)“.
18. V § 60 ods. 5 písm. c) sa za slová „podľa § 6 ods. 3 písm. c)“ vkladajú slová „alebo
ods. 4 písm. c)“.
19. V § 60 ods. 5 písm. d) sa za slová „podľa § 6 ods. 3 písm. d)“ vkladajú slová „alebo
ods. 4 písm. d)“.
20. V § 60 ods. 5 písm. e) sa slová „podľa § 6 ods. 3 písm. e)“ vkladajú slová „alebo ods.
4 písm. e)“.
21. V § 60 ods. 6 sa za slová „podľa § 6 ods. 3“ vkladajú slová „alebo 4“.
22. V § 68 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a)
a vypúšťajú slová „u policajtov“.
23. V § 68 sa vypúšťa odsek 13.
Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

