
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2009

Uverejnené: 16.07.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2010

288

ZÁKON
z 24. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti
v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a
dopĺňa takto:

1. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a
Osobitný príspevok

(1) Nárok na osobitný príspevok má spevák a hráč na dychový nástroj, ak najmenej 30
rokov, a tanečný umelec, ak najmenej 22 rokov, pôsobili ku dňu skončenia zamestnania v
organizáciách podľa § 4, v Slovenskom ľudovom a umeleckom kolektíve, Slovenskej
filharmónii, Štátnej filharmónii Košice, Štátnom komornom orchestri Žilina a v Maďarskom
umeleckom súbore – Ifjú Szivek.

(2) Osoby podľa odseku 1 si uplatňujú nárok na osobitný príspevok žiadosťou podanou
ministerstvu do jedného roka od skončenia zamestnania podľa odseku 1.

(3) Výška osobitného príspevku je 50 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok
predchádzajúceho kalendárneho roka.

(4) Osobitný príspevok vypláca ministerstvo raz mesačne pozadu.

(5) Ak osoba, ktorá podala žiadosť podľa odseku 2, nespĺňa podmienky nároku na osobitný
príspevok alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, ministerstvo
vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.

(6) Nárok na osobitný príspevok zaniká vznikom nároku na predčasný starobný dôchodok
a starobný dôchodok.

(7) Osobitný príspevok nepatrí, ak oprávnený na jeho poberanie je poberateľom

a) invalidného dôchodku vo vyššej alebo rovnakej výške, ako je osobitný príspevok, na ktorý
by mal nárok,



Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 288/2009 Z. z.

b) úrazovej renty vo vyššej alebo rovnakej výške, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal
nárok.

(8) Ak oprávnený na poberanie osobitného príspevku je súčasne poberateľom invalidného
dôchodku alebo úrazovej renty, ktorých výška je nižšia ako osobitný príspevok, poskytuje sa
osobitný príspevok len vo výške rozdielu medzi jeho plnou výškou a invalidným dôchodkom
alebo medzi jeho plnou výškou a úrazovou rentou.“.

2. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Ustanovenie § 11a sa uplatní, ak nárok na osobitný príspevok vznikol do konca roku
2029.

(2) Lehota ustanovená v § 11a ods. 2 plynie osobám podľa § 11a ods. 1, ktoré by inak
splnili podmienky na osobitný príspevok v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009,
od 1. januára 2010.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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