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Kaliňák pritlačil na Bašku, práceneschopným vojakom platy nezníži
BRATISLAVA. Po rokovaní s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom šéf rezortu obrany Jaroslav Baška

Inzercia

nepredloží návrh novely zákona, podľa ktorej vojaci nemali dostávať plný plat za obdobie, keď sú
práceneschopní. Vyplýva to z oznamu na stránke ministerstva obrany (MO).
"Obaja ministri sa dohodli, že zásadné otázky sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov je
potrebné riešiť na rovnakých princípoch, pretože zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
sa priamo vzťahuje na všetky ministerstvá a organizácie, do pôsobnosti ktorých patria ozbrojené sily,
bezpečnostné a záchranné zbory, " uvádza v ozname hovorca MO Vladimír Gemela.

Novelu nekonzultovali
Podľa pôvodného návrhu novely zákona, ktorý MO predložilo do pripomienkového konania,
profesionálni vojaci už nemali dostávať plný služobný plat aj za obdobie, keď nie sú v práci pre
dočasnú neschopnosť. Za prvých desať dní dočasnej neschopnosti to malo byť 70 percent platu, za
jedenásty až tridsiaty deň dočasnej neschopnosti by podľa zastavenej novely vojak dostal 80 percent
platu.
V dôvodovej správe predkladatelia uviedli, že "od navrhovanej úpravy sa očakáva vyššia osobná
motivácia profesionálneho vojaka na ochrane vlastného zdravia". Plný služobný plat počas PN mal
podľa zastavenej novely zostať vojakom, ktorým by sa stal služobný úraz alebo dostali chorobu z
povolania. Rovnaké pravidlo malo platiť pre vojakov, ktorí by sa stali práceneschopní na cvičení alebo
v zahraničnej misii.
Kaliňákov rezort mal k návrhu novely zásadnú pripomienku, ktorá bola akceptovaná. Základným
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problémom materiálu bolo podľa ministerstva vnútra, že ministerstvo obrany ho spracovalo bez
prerokovania s MV. Novelu podľa informácií MV rezort obrany nekonzultoval ani s ostatnými rezortmi,
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pod ktoré patria bezpečnostné a záchranné zbory. MV upozornilo, že v dôsledku tohto postupu sa mali
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riešiť zásadné sociálne záležitosti vojakov inak ako u bezpečnostných a záchranných zborov, čo by
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bolo po prvý raz od zavedenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.
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Zníženie len na 90 percent
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Podľa MV majú dostávať policajti a vojaci plný plat aj na PN preto, že musia vstupovať aj do zdravotne
rizikových podmienok výkonu služby, ktoré nie je možné eliminovať, pričom ich dôsledkom môže byť

10.
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ochorenie, ktoré nutne nemusí byť pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Výhodnejšie
nemocenské zabezpečenie má podľa MV motivovať policajtov a vojakov k vstupu do rizikových
podmienok bez obáv, že prípadné ochorenie bude mať negatívny dopad na životnú úroveň policajta

Reklama

alebo vojaka a jeho rodiny.
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"Ak teda predkladateľ materiálu potrebuje riešiť zneužívanie výhodného nemocenského zabezpečenia
simuláciou ochorení zo všeobecných príčin a navrhovaným riešením bude postihovať aj vojakov, ktorí
ochorenie nebudú predstierať, na dosiahnutie uvedeného cieľa postačí znížiť úroveň nemocenského
zabezpečenia počas prvých desiatich dní neschopnosti na 90 %, príp. 85 % doterajšej úrovne, "
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uvádzalo sa v pripomienke MV.
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