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Vec
Pripomienky k č. p. SEOPMVL-46-23/2009-OdL - Materiál na rokovanie vlády Slovenskej
republiky - Návrh zákona z ... 2009,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej
službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A – Podklady
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Číslo podania
SEOPMVL-46-23/2009-OdL
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Vec
1. vlastný materiál
2. návrh uznesenia vlády SR
3. predkladacia správa
4. dôvodová správa - všeobecná časť
5. dôvodová správa - osobitná časť
6. doložka vplyvov
7. doložka zlučiteľnosti
8. vyhodnotenie MPK
9. návrh komuniké
10. vyhodnotenie MPK - príloha

Počet listov
17
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6

VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA Návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
36 .

Zväz vojakov Slovenskej republiky

Vôbec nezaslali

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým je predseda vlády poverený :
B. 1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky na
ďalšie ústavné prerokovanie,
Je potrebné ďalej uvedené pripomienky riešiť v rámci legislatívneho konania pred
Národnou radou Slovenskej republiky
B – Pripomienky
K Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. p. SEOPMVL-46-23/2009-OdL z 13.
augusta 2009 uplatňujem tieto pripomienky:

Dôvodová správa – osobitná časť - K bodu 74
Navrhovanou právnou úpravou sa má zabezpečiť, aby profesionálnemu vojakovi boli vydané
výstrojové náležitosti, ktoré sú potrebné na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka.
Táto úprava spolu so zavedením elektronického systému objednávania a vydávania
výstrojových náležitosti má zefektívniť systém poskytovania výstrojových náležitostí.
Vlastný materiál :
74. V § 177 sa vypúšťa odsek 8.
Súčasné znenie § 177 ods. 8 cit. zákona
(8) Služobný úrad môže na základe písomnej žiadosti profesionálnemu vojakovi pri skončení
služobného pomeru vyplatiť peňažnú náhradu do výšky nevyužitých výstrojových náležitostí
za posledných 24 mesiacov.
Návrh: Vypustiť resp. stanoviť príslušnú mieru recipročného riešenia.
Odôvodnenie: Navrhované opatrenie nie je odôvodnené (resp. odôvodnenie je
zavádzajúce) prečo neumožniť profesionálnemu vojakovi doterajšiu úroveň zabezpečenia
(možnosť peňažnej náhrady do výšky nevyužitých výstrojových náležitostí za posledných 24
mesiacov). V praxi bežne vzniká situácia, keď pri ukončení služobného pomeru zostávajú
nevyužité výstrojové náležitosti.
Priamo znižuje dosiahnutú úroveň zabezpečenia profesionálneho vojaka. Nestanovuje
recipročné použitie ušetrených prostriedkov a tým je v priamom rozpore s programovým
vyhlásením vlády SR (Vláda SR zvýši kvalitu ľudského potenciálu rezortu ministerstva
obrany s dôrazom na profesionalitu, odbornosť a kompetentnosť výkonu funkcií. Bude
zvyšovať profesionalitu ozbrojených síl a stabilizovať ich personál, vrátane primeraného
odmeňovania a sociálneho zabezpečenia. Bude motivovať a stimulovať profesionálnych
vojakov pri akceptovaní požiadavky rovnosti príležitostí).
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú

JUDr. Ing. Vojtech Ďuriš, PhD.

