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400

Z Á K O N

zo 16. septembra 2009

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

P R V Á H L A V A

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmet a pôsobnosť zákona

§ 1

(1) Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké
vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štát-
nymi zamestnancami.

(2) Štátna služba podľa tohto zákona je budovaná na
princípe
a) profesionality,
b) politickej neutrality,
c) nestrannosti,
d) efektivity,
e) stability štátnozamestnaneckého pomeru,
f) etiky.

(3) Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnanec-
kom pomere k štátu.

(4) Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zá-
konník práce, len ak to ustanovuje tento zákon.

§ 2

(1) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy justič-
ných čakateľov1) a súdnych úradníkov,2) ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy práv-
nych čakateľov prokuratúry, ak to ustanovuje osobitný
predpis.3)

(3) Na štátnu službu príslušníkov Policajného zboru,
príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušní-

kov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Želez-
ničnej polície, príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby, colní-
kov a profesionálnych vojakov sa vzťahujú osobitné
predpisy.4)

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie funk-
cie
a) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej

len „poslanec národnej rady“),
b) prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezi-

dent“),
c) člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „člen vlá-

dy“),
d) predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Sloven-

skej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho kon-
trolného úradu“) a podpredsedu Najvyššieho kon-
trolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len
„podpredseda najvyššieho kontrolného úradu“),

e) sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f) sudcu vrátane sudcu vykonávajúceho stáž podľa

osobitného predpisu,5)
g) prokurátora,
h) verejného ochrancu práv,
i) riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

§ 3

(1) Občan Slovenskej republiky, občan iného člen-
ského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodár-
skom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie (ďa-
lej len „občan“) má právo uchádzať sa o prijatie do štát-
nej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom
a osobitným predpisom.

(2) Ak sa z hľadiska oprávnených záujmov Sloven-
skej republiky vyžaduje, aby štátnu službu na štátno-
zamestnaneckom mieste vykonával občan Slovenskej
republiky, má právo uchádzať sa o prijatie do štátnej
služby len občan Slovenskej republiky.

(3) Štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže
štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republi-
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1) § 149a až 149c zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a jus-

tičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbo-
re v znení neskorších predpisov, 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.

5) § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 185/2002 Z. z.
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ky, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „nariadenie vlády“).

§ 4

Zákaz diskriminácie

(1) Služobný úrad je povinný zaobchádzať so štátny-
mi zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého za-
obchádzania ustanovenou osobitným predpisom,6)
najmä pokiaľ ide o podmienky vykonávania štátnej
služby, odmeňovanie a iné plnenia peňažnej hodnoty
a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s vyko-
návaním štátnej služby, vzdelávanie, príležitosti na
funkčný postup v štátnej službe a o skončenie štátno-
zamestnaneckého pomeru.

(2) Právo na prijatie do štátnej služby sa zaručuje
rovnako všetkým občanom vrátane podmienok a spô-
sobu uskutočňovania výberového konania alebo výbe-
ru na voľné štátnozamestnanecké miesto, ak spĺňajú
podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným
predpisom.

(3) V štátnozamestnaneckých vzťahoch je zakázaná
diskriminácia štátnych zamestnancov a občanov, ktorí
sa uchádzajú o štátnu službu, z dôvodu pohlavia, sexu-
álnej orientácie, náboženského vyznania alebo viery,
rasového pôvodu, národnostného pôvodu alebo etnic-
kého pôvodu, farby pleti, jazyka, sociálneho pôvodu,
majetku, rodu, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
zdravotného postihnutia, veku, manželského stavu,
rodinného stavu, povinností k rodine, členstva alebo
činnosti v politickej strane alebo v politickom hnutí,
v odborovej organizácii, v inom združení alebo z dôvodu
iného postavenia.

(4) Služobný úrad a štátny zamestnanec nesmú vy-
konávanie práv a povinností vyplývajúcich zo štátnoza-
mestnaneckého pomeru zneužívať na ujmu iného štát-
neho zamestnanca alebo inej fyzickej osoby alebo na
ponižovanie ich ľudskej dôstojnosti.

(5) Služobný úrad nesmie štátneho zamestnanca
akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo znevýhodňo-
vať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich
práv vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pome-
ru.

(6) Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho

práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté ne-
dodržaním zásady rovnakého zaobchádzania,7) sa
môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na
súde. Rovnako sa môže tejto ochrany domáhať občan,
ktorý sa uchádza o štátnu službu. Služobný úrad je po-
vinný na podnet štátneho zamestnanca alebo občana,
ktorý sa uchádza o štátnu službu, bez zbytočného od-
kladu odpovedať, vykonať nápravu a odstrániť násled-
ky nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania.

D R U H Á HL A V A

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

§ 5

Štátna služba

(1) Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť,
ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom alebo osobitným predpisom plní úlohy
štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo
plní úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí8) v slu-
žobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby ale-
bo bez určenia odboru štátnej služby a ktorá zahŕňa
a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu, dozor alebo inšpekciu,
d) vnútorný audit alebo vládny audit,
e) odbornú prípravu rozhodnutí,9)
f) právne zastupovanie,
g) odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných vše-

obecne záväzných právnych predpisov alebo medzi-
národných zmlúv vrátane odborných činností sú-
visiacich s ich prerokúvaním, schvaľovaním a podpi-
sovaním, ako aj odborných činností súvisiacich
s vrátením zákonov prezidentom,

h) odbornú prípravu koncepčných dokumentov a stra-
tegických dokumentov alebo

i) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štát-
nych záležitostí.

(2) Plnenie úloh pri vykonávaní štátnych záležitostí
na účely tohto zákona je činnosť vykonávaná štátnym
zamestnancom
a) výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením

úloh
1. štátneho orgánu,10)
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6) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

7) § 9 až 11 zákona č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyš-
šom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, zákon
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2002
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nele-
gálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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2. služobného úradu pre štátny orgán,11)
b) ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie

súdnictva12) alebo
c) ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto záko-

na.

(3) Služobný úrad na účely odseku 1 vypracuje opisy
činností štátnozamestnaneckých miest.

§ 6

Štátny zamestnanec

(1) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je fy-
zická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom pomere
vykonáva štátnu službu v služobnom úrade v prísluš-
nom odbore štátnej služby.

(2) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorá je odborníkom plniacim úlohy pre
člena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky, podpredsedu Národnej rady Sloven-
skej republiky alebo sudcu Najvyššieho súdu Sloven-
skej republiky (ďalej len „odborník ústavného
činiteľa“). Odborník ústavného činiteľa vykonáva štát-
nu službu bez určenia odboru štátnej služby.

(3) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služob-
nom úrade na základe
a) zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej re-

publiky podľa osobitného predpisu,13)
b) vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo

podľa osobitného predpisu14)
1. prezidentom,
2. vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
4. predsedom Ústavného súdu Slovenskej republi-

ky.

(4) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec poverený
prezidentom výkonom funkcie (ďalej len „veľvyslanec“).

(5) Štátny zamestnanec podľa odsekov 3 a 4 okrem
inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov Sloven-
skej republiky je na účely tohto zákona štátny zamest-
nanec vo verejnej funkcii. Štátny zamestnanec vo verej-
nej funkcii vykonáva štátnu službu bez určenia odboru
štátnej služby.

(6) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj
štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie vymenovaný

podľa osobitného predpisu,15) ak nejde o štátneho za-
mestnanca podľa odseku 3.

(7) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služob-
nom úrade na základe vyslania podľa osobitného pred-
pisu;16) na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú
ustanovenia § 16, § 19 až 23 a § 28.

(8) Na odborníka ústavného činiteľa sa nevzťahujú
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f), § 22, § 23 a § 80.

(9) Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii sa
nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46
ods. 1, § 47 až 51, § 52 ods. 1, § 55 až 57 a § 80. Na veľ-
vyslanca sa nevzťahujú aj ustanovenia § 53 ods. 4, § 83
ods. 4, § 104 ods. 5 a § 108 ods. 1.

(10) Na štátneho zamestnanca podľa odseku 6 sa ne-
vzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46 ods. 1,
§ 47 až 51, § 52 ods. 1, § 55 až 57 a § 80, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

§ 7

Odbor štátnej služby

(1) Odbor štátnej služby na účely tohto zákona je od-
borný úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva
štátnu službu.

(2) Odbory štátnej služby v služobných úradoch
ustanoví nariadenie vlády. Odbory štátnej služby v slu-
žobných úradoch uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až f)
určia služobné predpisy, ktoré vydajú tieto služobné
úrady.

§ 8

Štátnozamestnanecké miesto
mimoriadnej významnosti

Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej význam-
nosti je štátnozamestnanecké miesto určené vládou
ako rozhodujúce na zabezpečenie plnenia vládou vy-
medzených úloh podľa jej priorít.

S lužobný úrad

§ 9

(1) Služobný úrad na účely tohto zákona je
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11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 149a až 149c zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 549/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 34 ods. 2, § 76 a 78 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskor-
ších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 41 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
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a) ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej sprá-
vy, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) orgán miestnej štátnej správy, ak osobitný predpis
neustanovuje inak,

c) iný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis ne-
ustanovuje inak,

d) útvar Policajného zboru určený ministrom vnútra
Slovenskej republiky,

e) organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky určená ministerstvom obrany Slovenskej re-
publiky,

f) Slovenská informačná služba,
g) útvar Železničnej polície,
h) organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej strá-

že.17)

(2) Služobný úrad na účely tohto zákona je aj
a) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďa-

lej len „kancelária národnej rady“),
b) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej

len „kancelária prezidenta“),
c) Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

(ďalej len „kancelária ústavného súdu“),
d) Kancelária verejného ochrancu práv,
e) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej

len „najvyšší kontrolný úrad“),
f) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej

len „kancelária súdnej rady“),
g) Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyš-

ší súd“),
h) Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný

súd,
i) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej

len „generálna prokuratúra“), krajská prokuratúra,
vyššia vojenská prokuratúra a vojenská obvodná
prokuratúra.

(3) Služobný úrad justičného čakateľa na okresnom
súde je krajský súd.

(4) Služobný úrad štátneho zamestnanca na okres-
nej prokuratúre je krajská prokuratúra.

(5) Služobný úrad na účely tohto zákona nie je Ná-
rodný bezpečnostný úrad.

(6) Služobný úrad koordinuje činnosť vo veciach
štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného úra-
du, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu po-
dľa osobitného predpisu.18)

§ 10

(1) Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vyko-
nanie a služobných predpisov vykonáva v služobnom
úrade uvedenom
a) v § 9 ods. 1 tento služobný úrad,
b) v § 9 ods. 2 písm. a) až g) tento služobný úrad,

c) v § 9 ods. 2 písm. h) Ministerstvo spravodlivosti Slo-
venskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodli-
vosti“),

d) v § 9 ods. 2 písm. i) generálna prokuratúra.

(2) Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. a) sa po-
užijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa oso-
bitného predpisu.19)

§ 11

Vedúci štátny zamestnanec

(1) Vedúci štátny zamestnanec (ďalej len „vedúci za-
mestnanec“) na účely tohto zákona je nadriadený štát-
ny zamestnanec, ktorý je podľa tohto zákona alebo po-
dľa osobitného predpisu oprávnený
a) určovať a ukladať podriadenému štátnemu zamest-

nancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby a dávať
mu na tento účel pokyny,

b) organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykoná-
vanie štátnej služby podriadeného štátneho zamest-
nanca.

(2) Vedúci zamestnanec, ktorý je na čele zastupiteľ-
ského úradu Slovenskej republiky v cudzine, zabezpe-
čuje jednotný výkon štátnej služby v prijímajúcom štá-
te.

(3) Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorej postavenie nadriadeného upravu-
je osobitný predpis20) a ktorá má k podriadenému štát-
nemu zamestnancovi oprávnenia podľa odseku 1.

(4) Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu za-
mestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade,
ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
štátnej správy, okrem veľvyslanca plní minister alebo
vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy.

(5) Funkciu vedúceho zamestnanca k veľvyslancovi
plní vedúci služobného úradu v služobnom úrade, kto-
rým je Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej re-
publiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“).

Vedúci s lužobného úradu

§ 12

(1) Vedúci služobného úradu (ďalej len „vedúci úra-
du“) na účely tohto zákona je služobne najvyšší vedúci
zamestnanec v služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu
k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v slu-
žobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný
ústredný orgán štátnej správy.

(2) Vedúci úradu je oprávnený konať v príslušnom
služobnom úrade vo veciach štátnozamestnaneckých
vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov; vedúci úradu je
oprávnený konať aj vo veciach právnych vzťahov upra-
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17) § 1 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
18) § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 584/2005 Z. z.
19) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
20) Napríklad zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon

č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
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vujúcich služobný pomer, ak to ustanovuje osobitný
predpis.21)

(3) Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnoza-
mestnaneckých vzťahov k vedúcemu zamestnancovi vo
verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je minis-
terstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy,
okrem veľvyslanca plní minister alebo vedúci ostatné-
ho ústredného orgánu štátnej správy.

(4) Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnoza-
mestnaneckých vzťahov k veľvyslancovi plní vedúci
úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo za-
hraničných vecí.

§ 13

(1) Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je
ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh prí-
slušného ministra.

(2) Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je
ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a od-
voláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného
ústredného orgánu štátnej správy.

(3) Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9
ods. 1 písm. b) a c) je jeho štatutárny orgán vymenova-
ný podľa osobitného predpisu.22)

(4) Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9
ods. 1 písm. d) až h) je vymenovaný alebo ustanovený
podľa osobitného predpisu.

(5) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kan-
celária národnej rady, je vedúci kancelárie národnej
rady. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kan-
celária prezidenta, je vedúci kancelárie prezidenta. Ve-
dúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária
ústavného súdu, je vedúci kancelárie ústavného súdu.
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Kancelária
verejného ochrancu práv, je vedúci Kancelárie verejné-
ho ochrancu práv. Vedúci úradu v služobnom úrade,
ktorým je najvyšší kontrolný úrad, je predseda najvyš-
šieho kontrolného úradu. Vedúci úradu v služobnom
úrade, ktorým je kancelária súdnej rady, je vedúci kan-
celárie súdnej rady.

(6) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je naj-
vyšší súd, je predseda najvyššieho súdu. Vedúci úradu
v služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný trestný
súd, je predseda Špecializovaného trestného súdu. Ve-
dúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský súd,
je predseda krajského súdu. Vedúci úradu v služob-
nom úrade, ktorým je okresný súd, je predseda okres-
ného súdu.

(7) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je gene-
rálna prokuratúra, je generálny prokurátor Slovenskej
republiky. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je
krajská prokuratúra, je krajský prokurátor. Vedúci
úradu v služobnom úrade, ktorým je vyššia vojenská
prokuratúra, je vyšší vojenský prokurátor. Vedúci úra-

du v služobnom úrade, ktorým je vojenská obvodná
prokuratúra, je vojenský obvodný prokurátor.

(8) Vedúci úradu písomne poverí spomedzi vedúcich
zamestnancov v služobnom úrade svojho zástupcu,
ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu
určenom v poverení.

§ 14

Osobný úrad

(1) Osobný úrad je organizačný útvar služobného
úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu.
Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú
služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťa-
hov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov
upravujúcich služobný pomer.

(2) Osobný úrad štátneho zamestnanca je osobný
úrad služobného úradu, v ktorom štátny zamestnanec
vykonáva štátnu službu. Osobný úrad
a) vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej

správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda, je osob-
ný úrad Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad vlády“),

b) vedúceho úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9
ods. 1 písm. b) a c) je osobný úrad služobného úra-
du, ktorý k nemu vykonáva zriaďovateľskú funkciu
podľa osobitného predpisu.18)

§ 15

Služobné predpisy

(1) Služobné predpisy sú vnútorné normatívne akty,
ktoré v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväznými
právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie upra-
vujú podrobnosti vykonávania štátnej služby. Služob-
né predpisy vydáva služobný úrad; tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.23)

(2) Služobný predpis služobného úradu nesmie byť
v rozpore so služobným predpisom služobného úradu,
ktorý k nemu vykonáva zriaďovateľskú funkciu podľa
osobitného predpisu.18)

(3) So služobnými predpismi musí byť štátny za-
mestnanec riadne oboznámený.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ POMER

P R V Á H L A V A

DRUHY ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 16

Stála štátna služba

(1) Stála štátna služba je štátna služba na neurčitý
čas. Súčasťou stálej štátnej služby je adaptačné obdo-
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21) Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

23) § 10 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z.
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bie, ak tento zákon neustanovuje inak. Adaptačné ob-
dobie trvá päť mesiacov a plynie odo dňa vzniku štátno-
zamestnaneckého pomeru. Počas adaptačného
obdobia služobný úrad zabezpečí štátnemu zamest-
nancovi adaptačné vzdelávanie.

(2) Vedúci zamestnanec a štátny zamestnanec, ktorý
bol prijatý do štátnej služby podľa § 24, vykonáva štát-
nu službu bez adaptačného obdobia.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol prijatý do
stálej štátnej služby a ktorý vykonával štátnu službu
nepretržite najmenej jeden rok v tom istom služobnom
úrade a v tom istom odbore štátnej služby, možno na
jeho písomnú žiadosť odpustiť adaptačné obdobie, ak
od skončenia predchádzajúceho štátnozamestnanec-
kého pomeru neuplynul viac ako jeden rok.

Dočasná štátna služba

§ 17

(1) Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú
dobu. Dočasná štátna služba sa vykonáva bez adaptač-
ného obdobia.

(2) Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, štatutár-
ny orgán, ktorý je vymenovaný podľa osobitného pred-
pisu,15) odborník ústavného činiteľa a štátny zamest-
nanec podľa § 6 ods. 7 vykonáva štátnu službu
v dočasnej štátnej službe; to sa nevzťahuje na štátneho
zamestnanca v stálej štátnej službe, ktorý uvedenú
funkciu vykonáva na základe zmeny štátnozamestna-
neckého pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. a), k) a l).

(3) Do dočasnej štátnej služby možno prijať občana,
ktorý sa uchádza o štátnu službu,
a) bez výberového konania alebo bez výberu na zastu-

povanie štátneho zamestnanca,
1. ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného,
2. ktorý je na materskej dovolenke, na dovolenke,

ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú do-
volenku, alebo na rodičovskej dovolenke,

3. ktorý vykonáva mimoriadnu službu alebo alter-
natívnu službu,24)

4. ktorý čerpá služobné voľno,
5. ktorý je zaradený mimo činnej štátnej služby,
6. ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej

služby do cudziny,
7. ktorý je dočasne preložený,
8. u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého

pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. k) a l),
b) bez výberového konania alebo bez výberu na voľné

štátnozamestnanecké miesto do obsadenia tohto
miesta štátnym zamestnancom v stálej štátnej služ-
be,

c) na základe výberového konania alebo na základe vý-
beru na voľné štátnozamestnanecké miesto odbor-
níka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štát-
nej služby.

(4) Do dočasnej štátnej služby na štátnozamestna-
necké miesto vedúceho zamestnanca možno prijať na

základe výberového konania občana, ktorý sa uchádza
o štátnu službu,
a) na zastupovanie vedúceho zamestnanca z dôvodov

uvedených v odseku 3 písm. a),
b) na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka,

ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej
služby.

§ 18

Dočasná štátna služba
a) štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii trvá po

dobu vykonávania tejto funkcie,
b) štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho or-

gánu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa oso-
bitného predpisu, trvá po dobu vykonávania tejto
funkcie,

c) štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7 trvá po dobu
vyslania podľa osobitného predpisu,16)

d) odborníka ústavného činiteľa trvá počas výkonu
funkcie toho, pre koho plní úlohy,

e) štátneho zamestnanca, ktorý zastupuje štátneho
zamestnanca podľa § 17 ods. 3 písm. a) alebo podľa
§ 17 ods. 4 písm. a), trvá, pokiaľ trvá dôvod na zastu-
povanie,

f) štátneho zamestnanca prijatého podľa § 17 ods. 3
písm. b) trvá najviac šesť mesiacov,

g) odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie
úloh štátnej služby, trvá po dobu dohodnutú v slu-
žobnej zmluve.

D R U H Á HL A V A

PODMIENKY PRIJATIA DO ŠTÁTNEJ SLUŽBY
A OBSADZOVANIE ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝCH

MIEST

§ 19

Podmienky prijatia do štátnej služby

(1) Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa
uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto predpoklady:
a) dosiahol vek 18 rokov,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonný,
d) spĺňa kvalifikačné predpoklady,
e) ovláda štátny jazyk,
f) úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber,

ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje
inak.

(2) Do štátnej služby na príslušné štátnozamestna-
necké miesto možno prijať občana, ktorý sa uchádza
o štátnu službu, ak okrem splnenia predpokladov po-
dľa odseku 1 spĺňa tieto požiadavky:
a) je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služ-

by, ak zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný
predpis,

b) ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonáva-
nie štátnej služby určí služobný úrad,

c) spĺňa ďalšie požiadavky ustanovené osobitným
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predpisom25) alebo určené služobným úradom po-
trebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa
opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.

(3) Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepo-
važuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené; bezúhon-
nosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra tres-
tov nie starším ako tri mesiace. Ak sa obsadzuje štátno-
zamestnanecké miesto uvedené v odseku 4, za
bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje aj
ten,
a) kto ako obvinený uzavrel zmier26) v konaní o úmysel-

nom trestnom čine, ak od nadobudnutia právoplat-
nosti zmieru neuplynuli viac ako dva roky,

b) proti komu bolo trestné stíhanie pre úmyselný trest-
ný čin podmienečne zastavené, ak neuplynula skú-
šobná doba podľa osobitného predpisu,27)

c) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin prijíma-
nia úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin
nepriamej korupcie aj vtedy, ak bolo odsúdenie za-
hladené,28)

d) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný
trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
ak odsúdenie nebolo zahladené.

(4) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra
trestov29) nie starším ako tri mesiace, ak sa obsadzuje
štátnozamestnanecké miesto
a) vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi vedúci

úradu,
b) vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatu-

tárny orgán, ktorý nie je vedúcim úradu.

(5) Služobný úrad požiada o odpis registra trestov tý-
kajúci sa len úspešného uchádzača zúčastneného na
výberovom konaní. Služobný úrad požiada o odpis re-
gistra trestov týkajúci sa aj štátneho zamestnanca,
ktorý sa trvale prekladá na štátnozamestnanecké
miesto uvedené v odseku 4; to neplatí, ak ide o trvalé
preloženie vedúceho zamestnanca zo štátnozamestna-
neckého miesta uvedeného v odseku 4.

(6) Odsekmi 3 až 5 nie sú dotknuté ustanovenia
o bezúhonnosti podľa osobitných predpisov.30)

(7) Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je
a) vzdelanie,31)
b) osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného

predpisu.32)

(8) Vzdelanie na účely tohto zákona je
a) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné

stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné
vzdelanie“),

b) vyššie odborné vzdelanie,

c) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

(9) Kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe
č. 1 alebo v osobitnom predpise.

(10) Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobit-
ného predpisu získava štátny zamestnanec v lehote
ustanovenej osobitným predpisom; ak nie je lehota na
získanie osobitného kvalifikačného predpokladu usta-
novená osobitným predpisom, štátny zamestnanec zís-
kava osobitný kvalifikačný predpoklad v lehote určenej
služobným úradom.

(11) Predpoklady podľa odseku 1 písm. b) až d), ako
aj predpoklad občianstva podľa § 3 a požiadavku podľa
odseku 2 písm. a) musí štátny zamestnanec spĺňať po
celý čas vykonávania štátnej služby.

Obsadzovanie
štátnozamestnaneckých miest

§ 20

(1) Štátnozamestnanecké miesto možno obsadiť pri-
jatím občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, alebo
preložením štátneho zamestnanca.

(2) Na štátnozamestnanecké miesto možno prijať ob-
čana, ktorý sa uchádza o štátnu službu,
a) na základe výberového konania, ak sa obsadzu-

je štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamest-
nanca alebo ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké
miesto v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo
zahraničných vecí, alebo v služobnom úrade uvede-
nom v § 9 ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 2 písm. i), alebo ak
to ustanovuje osobitný predpis,

b) na základe výberu,
c) bez výberového konania alebo bez výberu.

§ 21

(1) Voľné štátnozamestnanecké miesto obsadzuje
služobný úrad preložením štátneho zamestnanca alebo
na základe výberového konania alebo na základe výbe-
ru. Voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho za-
mestnanca obsadzuje služobný úrad preložením vedú-
ceho zamestnanca alebo na základe výberového
konania.

(2) Štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej
službe možno obsadiť aj bez výberového konania alebo
bez výberu, ak tento zákon neustanovuje inak.
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25) Napríklad § 93 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

26) § 220 Trestného poriadku.
27) § 216 a 217 Trestného poriadku.
28) § 92 a 93 Trestného zákona.
29) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30) Napríklad § 2 ods. 4 zákona č. 549/2003 Z. z., § 79 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z.
31) Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32) Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon

č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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§ 22

Výberové konanie

(1) Štátnozamestnanecké miesto uvedené v § 20
ods. 2 písm. a) obsadzuje služobný úrad z uchádzačov
a) výberovým konaním zo štátnych zamestnancov

a z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu (ďa-
lej len „vonkajšie výberové konanie“), alebo

b) výberovým konaním zo štátnych zamestnancov
v príslušnom služobnom úrade (ďalej len „vnútorné
výberové konanie“).

(2) Vonkajšie výberové konanie vyhlasuje služobný
úrad v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístup-
ných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri
týždne pred jeho uskutočnením. Oznámenie o vonkaj-
šom výberovom konaní obsahuje najmä
a) názov služobného úradu vrátane sídla služobného

úradu alebo jeho organizačnej jednotky (ďalej len
„sídlo služobného úradu“),

b) druh štátnej služby,
c) obsadzovanú funkciu,
d) odbor štátnej služby,
e) označenie organizačného útvaru,
f) stručný opis činností obsadzovaného štátnozamest-

naneckého miesta,
g) predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e),
h) požiadavky podľa § 19 ods. 2,
i) údaj o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste

vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajo-
vanými skutočnosťami podľa osobitného predpi-
su,33)

j) zoznam požadovaných dokladov,
k) termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do

vonkajšieho výberového konania.

(3) Žiadosť o zaradenie do vonkajšieho výberového
konania možno podať písomne alebo elektronickými
prostriedkami. Ak uchádzač podal žiadosť elektronic-
kými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému
úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia von-
kajšieho výberového konania.

(4) Služobný úrad vyhlásené vonkajšie výberové ko-
nanie zruší, ak do jeho skončenia došlo k zrušeniu ob-
sadzovaného štátnozamestnaneckého miesta. Ak došlo
k zrušeniu obsadzovaného štátnozamestnaneckého
miesta po skončení vonkajšieho výberového konania,
vybraný uchádzač sa neprijme do štátnej služby. Slu-
žobný úrad vyhlásené vonkajšie výberové konanie zru-
ší aj vtedy, ak na obsadzované štátnozamestnanecké
miesto zaradí štátneho zamestnanca, ktorého funkcia
vedúceho zamestnanca sa skončila na základe zákona
podľa § 38. Služobný úrad je povinný bezodkladne
oznámiť uchádzačovi zrušenie vonkajšieho výberového
konania.

(5) Vonkajším výberovým konaním sa overujú schop-
nosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti uchá-
dzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na po-
vahu činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať
na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste. Výbe-
rové konanie uskutočňuje výberová komisia.

(6) Poradie uchádzačov získané na základe výsled-
kov vonkajšieho výberového konania je záväzné pre ve-
dúceho úradu pri obsadzovaní štátnozamestnanecké-
ho miesta.

(7) Služobný úrad písomne oznámi zúčastneným
uchádzačom výsledok vonkajšieho výberového kona-
nia do desiatich dní od jeho skončenia; túto povinnosť
služobný úrad splní, ak oznámenie v uvedenej lehote
odošle.

(8) Vnútorné výberové konanie vyhlasuje služobný
úrad vo všeobecne prístupných prostriedkoch komuni-
kácie v služobnom úrade a na mieste, ktoré je prístup-
né všetkým štátnym zamestnancom služobného úra-
du. Na vnútorné výberové konanie sa primerane
vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 7.

(9) Podrobnosti o výberovom konaní, najmä o pri-
hlásení sa do výberového konania, vykonaní výberové-
ho konania, vyhodnotení výsledkov výberového kona-
nia, o spôsobe vytvorenia výberovej komisie a o jej
zložení upraví služobný predpis, ktorý vydá služobný
úrad.

(10) Ustanovenia odsekov 2 a 9 sa nevzťahujú na slu-
žobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). Spôsob
vyhlásenia a vykonania výberového konania na obsa-
dzovanie štátnozamestnaneckých miest na súdoch,
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej komisie,
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, a ďal-
šie požiadavky na vykonávanie štátnej služby vzhľa-
dom na povahu činností, ktoré má štátny zamestnanec
vykonávať v štátnej službe, ustanoví všeobecne záväz-
ný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodli-
vosti.

(11) Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa nevzťahujú na
obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služob-
nom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 2
písm. i). Spôsob vyhlásenia a vykonania výberového
konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového
konania, spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej
komisie, zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predlo-
žiť, a ďalšie požiadavky na vykonávanie štátnej služby
vzhľadom na povahu činností, ktoré má štátny zamest-
nanec vykonávať v štátnej službe, upraví služobný
predpis, ktorý vydá
a) služobný úrad uvedený v § 9 ods. 1 písm. f), na obsa-

dzovanie štátnozamestnaneckých miest v tomto slu-
žobnom úrade,

b) generálna prokuratúra, na obsadzovanie štátnoza-
mestnaneckých miest v služobnom úrade uvedenom
v § 9 ods. 2 písm. i).

§ 23

Výber

(1) Voľné štátnozamestnanecké miesto okrem štát-
nozamestnaneckého miesta uvedeného v § 20 ods. 2
písm. a) obsadzuje služobný úrad z uchádzačov výbe-
rom
a) z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,
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b) zo štátnych zamestnancov.

(2) Výber vyhlasuje služobný úrad v tlači alebo
v iných verejnosti prístupných prostriedkoch masovej
komunikácie najmenej tri týždne pred jeho uskutočne-
ním. Oznámenie o výbere obsahuje najmä údaje podľa
§ 22 ods. 2.

(3) Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať pí-
somne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchá-
dzač podal žiadosť elektronickými prostriedkami, je
povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, naj-
neskôr v deň uskutočnenia výberu.

(4) Výberom sa overujú schopnosti, osobnostné
vlastnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú po-
trebné alebo vhodné vzhľadom na povahu činností,
ktoré má štátny zamestnanec vykonávať na prísluš-
nom štátnozamestnaneckom mieste.

(5) Služobný úrad písomne oznámi zúčastneným
uchádzačom výsledok výberu do desiatich dní od jeho
skončenia; túto povinnosť služobný úrad splní, ak
oznámenie v uvedenej lehote odošle.

(6) Podrobnosti o výbere, najmä o prihlásení sa do vý-
beru, vykonaní výberu, vyhodnotení výsledkov výberu
upraví služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.

(7) Ustanovenia odsekov 2 a 6 sa nevzťahujú na slu-
žobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). V služob-
nom úrade, ktorým je súd, podrobnosti o spôsobe vy-
hlásenia výberu, prihlásení sa do výberu, vykonaní
výberu, vyhodnotení výsledkov výberu a o postupe pri
uskutočňovaní výberu ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.

§ 24

Fyzickú osobu, ktorá vykonávala štátnu službu po-
dľa osobitného predpisu,4) možno prijať do stálej štát-
nej služby bez výberového konania alebo bez výberu, ak
požiadala o prijatie na štátnozamestnanecké miesto,
ktoré vzniklo bezprostredne zo služobného miesta
v štátnej službe podľa osobitného predpisu, ak táto fy-
zická osoba
a) vykonávala činnosť v stálej štátnej službe podľa oso-

bitného predpisu na tomto mieste,
b) spĺňa predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e)

a požiadavky podľa § 19 ods. 2.

T R E T I A H L A V A

VZNIK ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 25

(1) Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá
a) služobnou zmluvou,
b) zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestna-

necké miesto vo verejnej funkcii podľa tohto zákona
alebo podľa osobitného predpisu,

c) vymenovaním do funkcie štatutárneho orgánu po-
dľa osobitného predpisu,

d) poverením výkonom funkcie veľvyslanca.

(2) Ak je štátny zamestnanec v stálej štátnej službe
zvolený, vymenovaný alebo poverený podľa odseku 1

písm. b) až d), postupuje sa u neho podľa § 32 ods. 1
písm. k) a l).

§ 26

(1) Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou
zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmlu-
ve.

(2) Štátnozamestnanecký pomer založený zvolením
alebo vymenovaním vzniká dňom uvedeným v oznáme-
ní o zvolení alebo o vymenovaní do funkcie podľa tohto
zákona alebo podľa osobitného predpisu.

(3) Štátnozamestnanecký pomer založený poverením
výkonom funkcie veľvyslanca vzniká dňom uvedeným
v poverení.

(4) Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, ktorý
je do funkcie zvolený, vymenovaný alebo poverený po-
dľa § 25 ods. 1 písm. b) až d), vykonáva túto funkciu odo
dňa uvedeného v oznámení podľa odseku 2 alebo v po-
verení podľa odseku 3.

§ 27

Služobná zmluva

(1) Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom
uzatvára vedúci úradu. S odborníkom ústavného čini-
teľa uzatvára služobnú zmluvu ten, pre koho plní úlo-
hy; s odborníkom ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy
pre sudcu najvyššieho súdu, uzatvára služobnú zmlu-
vu predseda najvyššieho súdu. Služobná zmluva musí
byť uzatvorená najneskôr v deň vzniku štátnozamest-
naneckého pomeru. Služobná zmluva musí byť písom-
ná. Jedno písomné vyhotovenie služobnej zmluvy je
služobný úrad povinný vydať štátnemu zamestnanco-
vi.

(2) Služobná zmluva musí obsahovať podstatné ná-
ležitosti, ktorými sú:
a) názov služobného úradu vrátane sídla služobného

úradu,
b) meno a priezvisko štátneho zamestnanca, dátum

a miesto jeho narodenia a miesto trvalého pobytu,
c) funkcia štátneho zamestnanca podľa § 29,
d) funkcia vedúceho zamestnanca, ak ide o štátnoza-

mestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
e) deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
f) druh štátnej služby,
g) odbor štátnej služby, ak sa určuje,
h) stručná charakteristika najnáročnejších činností

vykonávaných štátnym zamestnancom,
i) označenie pravidelného miesta vykonávania štátnej

služby vrátane jeho adresy,
j) čas trvania dočasnej štátnej služby, ak ide o dočas-

nú štátnu službu,
k) dĺžka kratšieho týždenného služobného času, ak bol

dohodnutý.

(3) Služobný úrad v služobnej zmluve uvedie aj údaj
o služobnom čase, o dĺžke dovolenky, o dĺžke výpoved-
nej doby a o tom, že ide o štátnozamestnanecké miesto
mimoriadnej významnosti.

(4) Opis činností štátnozamestnaneckého miesta sa

Strana 3050 Zbierka zákonov č. 400/2009 Čiastka 145

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.



uvedie v prílohe služobnej zmluvy, ktorá je jej neoddeli-
teľnou súčasťou. Opis činností štátnozamestnanecké-
ho miesta bližšie určuje najnáročnejšie činnosti vyko-
návané štátnym zamestnancom podľa služobnej
zmluvy a ďalšie činnosti vykonávané štátnym zamest-
nancom.

(5) Prílohou služobnej zmluvy je tiež písomné ozná-
menie o výške a zložení funkčného platu.

§ 28

Skúšobná doba

(1) Skúšobná doba plynie odo dňa vzniku štátnoza-
mestnaneckého pomeru založeného služobnou zmlu-
vou a trvá tri mesiace, ak tento zákon neustanovuje
inak.

(2) Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom
dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní najviac troch mesia-
cov, ak ide o prijatie
a) do stálej štátnej služby podľa § 24,
b) do stálej štátnej služby, ktorá bezprostredne nadvä-

zuje na dočasnú štátnu službu podľa § 17 ods. 3
písm. b) na tom istom štátnozamestnaneckom mies-
te.

(3) Dohoda o skúšobnej dobe podľa odseku 2 musí
byť písomná. Ak služobný úrad so štátnym zamestnan-
com nedohodne skúšobnú dobu v prípadoch uvede-
ných v odseku 2, skúšobná doba neplynie.

(4) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v prá-
ci na strane štátneho zamestnanca a o čas služobného
voľna podľa § 69 ods. 1 písm. c) a d).

§ 29

Funkcia štátneho zamestnanca

(1) Štátnemu zamestnancovi patrí funkcia v 1. plato-
vej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej
činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo
podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.

Funkcia Platová
trieda

referent 1.

samostatný referent 2.

odborný referent 3.

hlavný referent 4.

radca 5.

samostatný radca 6.

odborný radca 7.

hlavný radca 8.

štátny radca 9.

hlavný štátny radca 10.

generálny štátny radca 11.

(2) Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade
uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až e) patrí funkcia

v 1. platovej triede až 9. platovej triede podľa osobitné-
ho predpisu podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú
vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu
činností štátnozamestnaneckého miesta.

(3) Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej čin-
nosti vychádza z charakteristík platových tried uvede-
ných v prílohe č. 1. Služobný úrad uvedený § 9 ods. 2
písm. a) až e) pri určovaní najnáročnejšej činnosti vy-
chádza z charakteristík platových tried uvedených
v osobitnom predpise.

§ 30

Zaradenie blízkych osôb

(1) Štátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi osoba-
mi,34) nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriade-
nosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podlie-
hal kontrole pokladničných operácií alebo kontrole
účtovných operácií druhého okrem štátnych zamest-
nancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

(2) Občan, ktorý sa uchádza o štátnu službu, je po-
vinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené
v odseku 1 pred prijatím do štátnej služby.

(3) Štátny zamestnanec je povinný bez zbytočného
odkladu oznámiť služobnému úradu skutočnosti uve-
dené v odseku 1, ktoré vznikli počas vykonávania štát-
nej služby.

Š T V R T Á H L A V A

ZMENA ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 31

(1) Zmena štátnozamestnaneckého pomeru založe-
ného služobnou zmluvou je
a) zmena funkcie,
b) zmena odboru štátnej služby,
c) zmena opisu činností štátnozamestnaneckého mies-

ta,
d) zmena služobného úradu,
e) zmena sídla služobného úradu,
f) zmena pravidelného miesta vykonávania štátnej

služby,
g) zmena dĺžky týždenného služobného času dohodou,
h) zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štát-

nej služby.

(2) K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa
odseku 1 písm. a) až g) môže dôjsť dohodou medzi štát-
nym zamestnancom a služobným úradom vo forme pí-
somného dodatku k služobnej zmluve.

(3) K zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa
odseku 1 môže dôjsť jednostranne služobným úradom,
len ak to ustanovuje tento zákon. Služobný úrad je po-
vinný zmenu štátnozamestnaneckého pomeru oznámiť
štátnemu zamestnancovi písomne. Písomné oznáme-
nie o zmene štátnozamestnaneckého pomeru je dodat-
kom k služobnej zmluve.
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§ 32

(1) K zmene štátnozamestnaneckého pomeru môže
dôjsť
a) dočasným preložením,
b) trvalým preložením,
c) vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca,
d) preložením vedúceho zamestnanca na iné miesto ve-

dúceho zamestnanca,
e) vymenovaním na zastupovanie vedúceho zamest-

nanca,
f) skončením zastupovania vedúceho zamestnanca,
g) odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca,
h) dočasným vyslaním na vykonávanie štátnej služby

do cudziny (ďalej len „dočasné vyslanie“),
i) zaradením mimo činnej štátnej služby,
j) opätovným zaradením štátneho zamestnanca do

štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej
štátnej služby,

k) na základe zvolenia alebo vymenovania do funkcie
podľa § 25 ods. 1 písm. b) a c) alebo na základe odvo-
lania z tejto funkcie, vzdania sa tejto funkcie alebo
uplynutím doby vykonávania tejto funkcie,

l) na základe poverenia podľa § 25 ods. 1 písm. d) ale-
bo odvolania z tejto funkcie.

(2) K zmene štátnozamestnaneckého pomeru vedú-
ceho zamestnanca môže dôjsť aj na základe zákona.

Dočasné preloženie a trvalé pre loženie

§ 33

(1) Štátneho zamestnanca možno preložiť na vykoná-
vanie štátnej služby
a) v tom istom služobnom úrade do iného odboru štát-

nej služby,
b) v tom istom služobnom úrade a v tom istom odbore

štátnej služby, ak sa zmenia najnáročnejšie činnosti
uvedené v služobnej zmluve,

c) v tom istom služobnom úrade a v tom istom odbore
štátnej služby na iné ako pravidelné miesto vykoná-
vania štátnej služby,

d) do iného služobného úradu do toho istého odboru
štátnej služby alebo

e) do iného služobného úradu do iného odboru štátnej
služby.

(2) Štátneho zamestnanca možno preložiť z jedného
odboru štátnej služby do iného odboru štátnej služby
len vtedy, ak štátny zamestnanec môže štátnu službu
vykonávať so zreteľom na splnenie predpokladu ob-
čianstva Slovenskej republiky (§ 3 ods. 2 a 3), kvalifi-
kačného predpokladu a vzhľadom na doterajšie ním vy-
konávané činnosti.

(3) Štátneho zamestnanca možno podľa odseku 1
preložiť dočasne alebo trvale.

(4) Na preloženie štátneho zamestnanca je príslušný
vedúci úradu v služobnom úrade, v ktorom štátny za-
mestnanec vykonáva štátnu službu.

(5) Preloženie podľa odseku 1 písm. d) a e) je možné
len po dohode vedúcich úradov príslušných služob-
ných úradov.

(6) Na dočasné preloženie štátneho zamestnanca
v stálej štátnej službe na štátnozamestnanecké miesto
odborníka ústavného činiteľa je príslušný ten, pre koho
bude štátny zamestnanec plniť úlohy. Na dočasné pre-
loženie štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe na
štátnozamestnanecké miesto odborníka ústavného či-
niteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, je
príslušný predseda najvyššieho súdu. Dočasné prelo-
ženie podľa prvej vety a druhej vety je možné len so sú-
hlasom vedúceho úradu v služobnom úrade, v ktorom
štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu, a trvá
najdlhšie počas výkonu funkcie toho, pre koho plní úlo-
hy.

(7) Preloženie štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7
je možné len po dohode príslušných služobných úra-
dov.

(8) Osobný úrad odovzdá osobný spis štátneho za-
mestnanca, ktorý bol preložený podľa odseku 1
písm. d) a e), služobnému úradu, v ktorom bude štátny
zamestnanec vykonávať štátnu službu, najneskôr do
siedmich dní odo dňa preloženia.

§ 34

(1) Štátneho zamestnanca možno bez jeho súhlasu
dočasne preložiť na vykonávanie štátnej služby na ur-
čený čas, najdlhšie na šesť mesiacov, ak je to nevyh-
nutné na plnenie úloh služobného úradu alebo na
ochranu záujmov tohto štátneho zamestnanca. Štátne-
ho zamestnanca možno s jeho predchádzajúcim písom-
ným súhlasom dočasne preložiť aj na čas dlhší ako šesť
mesiacov, najdlhšie však na päť rokov.

(2) Štátneho zamestnanca možno opätovne bez jeho
súhlasu dočasne preložiť až po uplynutí 12 mesiacov
odo dňa skončenia predchádzajúceho dočasného pre-
loženia.

(3) Štátnu zamestnankyňu, ktorá je tehotná alebo
ktorá je dojčiaca, štátnu zamestnankyňu alebo štátne-
ho zamestnanca so zdravotným postihnutím alebo
s ťažkým zdravotným postihnutím, štátnu zamestnan-
kyňu alebo štátneho zamestnanca, ktorí sa starajú
o dieťa mladšie ako pätnásť rokov, alebo štátnu za-
mestnankyňu alebo štátneho zamestnanca, ktorí sa
osobne starajú o blízku osobu, ktorá je osobou s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, možno dočasne preložiť
podľa odsekov 1 a 2 len s ich predchádzajúcim písom-
ným súhlasom.

(4) Počas dočasného preloženia bez súhlasu štátne-
ho zamestnanca patrí štátnemu zamestnancovi funk-
čný plat najmenej v sume, ktorá by mu patrila, ak by
nebol dočasne preložený. Ak z dôvodu dočasného prelo-
ženia bez súhlasu štátneho zamestnanca na funkciu
s nižšou náročnosťou činností služobný úrad určí štát-
nemu zamestnancovi nižší funkčný plat, ako mu patril
pred dočasným preložením, patrí štátnemu zamest-
nancovi doplatok do výšky funkčného platu, ktorý by
mu patril, ak by nebol dočasne preložený. Ak je štátny
zamestnanec dočasne preložený do iného služobného
úradu, funkčný plat mu určí tento služobný úrad.

(5) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne prelo-
žený mimo obce pravidelného miesta vykonávania štát-
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nej služby, patria počas dočasného preloženia náhrady
podľa osobitného predpisu35) ako pri služobnej ceste.
Ak je štátny zamestnanec počas dočasného preloženia
vyslaný na služobnú cestu, patrí mu stravné v sume,
ktorá je pre neho výhodnejšia.

(6) Po uplynutí dočasného preloženia sa štátny za-
mestnanec zaradí na to isté štátnozamestnanecké
miesto, na ktorom vykonával štátnu službu pred do-
časným preložením, ak toto štátnozamestnanecké
miesto nebolo zrušené a ak sa štátny zamestnanec ne-
dohodne so služobným úradom inak.

§ 35

(1) Štátneho zamestnanca možno trvale preložiť na
vykonávanie štátnej služby len s jeho predchádzajúcim
písomným súhlasom.

(2) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je trvale prelože-
ný mimo obce pravidelného miesta vykonávania štát-
nej služby, patrí jednorazová náhrada preukázaných
cestovných výdavkov a jednorazová náhrada preukáza-
ných sťahovacích výdavkov.

§ 36

Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca
a vymenovanie na zastupovanie

vedúceho zamestnanca

(1) Štátneho zamestnanca možno trvale preložiť vy-
menovaním do funkcie vedúceho zamestnanca na zá-
klade výberového konania. Vedúceho zamestnanca
možno trvale preložiť vymenovaním do funkcie iného
vedúceho zamestnanca aj bez výberového konania.

(2) Štátneho zamestnanca možno na základe výbero-
vého konania dočasne preložiť na čas dlhší ako šesť
mesiacov na dlhodobo uvoľnené miesto vedúceho za-
mestnanca. Vedúceho zamestnanca možno dočasne
preložiť podľa prvej vety na čas dlhší ako šesť mesiacov
aj bez výberového konania.

(3) Vedúci úradu môže štátneho zamestnanca s jeho
predchádzajúcim písomným súhlasom vymenovať na
zastupovanie vedúceho zamestnanca v služobnom úra-
de
a) počas neprítomnosti vedúceho zamestnanca presa-

hujúcej dva týždne,
b) ak sa dočasne uvoľní miesto vedúceho zamestnan-

ca.

(4) Vedúci úradu môže štátneho zamestnanca s jeho
predchádzajúcim písomným súhlasom dočasne prelo-
žiť na voľné miesto vedúceho zamestnanca do obsade-
nia tohto miesta výberovým konaním.

(5) Doba zastupovania podľa odseku 3 a doba dočas-
ného preloženia podľa odseku 4 nesmie presiahnuť
šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

§ 37

Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca

(1) Vedúci úradu odvolá štátneho zamestnanca
z funkcie vedúceho zamestnanca, ak uplynula doba, na
ktorú bol štátny zamestnanec vyslaný na vykonávanie
štátnej služby do cudziny.

(2) Vedúci úradu odvolá z funkcie vedúceho zamest-
nanca na štátnozamestnaneckom mieste uvedenom
v § 19 ods. 4, ktorý stratil predpoklad bezúhonnosti, ak
nedošlo k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
na základe zákona podľa § 52 ods. 1 písm. a).

(3) Vedúci úradu môže odvolať vedúceho zamestnan-
ca z funkcie, ak vedúci zamestnanec
a) nevykazuje dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich

mesiacov požadované výsledky pri vykonávaní štát-
nej služby,

b) nemôže dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich me-
siacov plniť povinnosti vedúceho zamestnanca zo
zdravotných dôvodov,

c) bol dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby
do cudziny na čas dlhší ako šesť mesiacov,

d) požiadal o odvolanie z funkcie vedúceho zamestnan-
ca.

(4) Vedúci úradu môže so súhlasom štatutárneho or-
gánu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktoré-
ho priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.36)

(5) Vedúci úradu na návrh štatutárneho orgánu ale-
bo na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii
odvolá aj bez uvedenia dôvodu vedúceho zamestnanca,
ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny za-
mestnanec vo verejnej funkcii, ak osobitný predpis ne-
ustanovuje inak.36)

(6) Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa
skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie vedúceho
zamestnanca.

§ 38

Skončenie vykonávania funkcie
vedúceho zamestnanca na základe zákona

(1) Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa
skončí dňom
a) zrušenia organizačného útvaru, ktorý riadi vedúci

zamestnanec v služobnom úrade,
b) zrušenia služobného úradu.

(2) Písomné potvrdenie o skončení vykonávania
funkcie podľa odseku 1, ktoré vydá vedúci úradu, obsa-
huje údaj o dni, ku ktorému sa vykonávanie funkcie
skončilo, a o dôvode skončenia; v prípade skončenia
vykonávania funkcie podľa odseku 1 písm. b) písomné
potvrdenie vydá vedúci úradu v služobnom úrade, na
ktorý prejdú práva a povinnosti zrušeného služobného
úradu.
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35) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
36) Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., § 4 ods. 6 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozem-
ných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 57 ods. 5 zákona č. 326/2005 Z. z.
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§ 39

(1) Štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe,
ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca
podľa § 37 alebo ktorého funkcia vedúceho zamestnan-
ca sa skončila na základe zákona podľa § 38, zaradí
služobný úrad s jeho súhlasom na vykonávanie štátnej
služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom od-
bore štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 29), ak sa
štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom
inak.

(2) Po odvolaní z funkcie, vzdaní sa funkcie alebo
uplynutím doby vykonávania funkcie podľa § 32 ods. 1
písm. k) a l) sa štátny zamestnanec v stálej štátnej služ-
be zaradí na to isté štátnozamestnanecké miesto, na
ktorom vykonával štátnu službu pred zvolením alebo
vymenovaním do funkcie podľa § 32 ods. 1 písm. k) ale-
bo pred poverením výkonom funkcie podľa § 32 ods. 1
písm. l), ak toto štátnozamestnanecké miesto nebolo
zrušené a ak sa štátny zamestnanec nedohodne so slu-
žobným úradom inak.

§ 40

Dočasné vyslanie

(1) Štátneho zamestnanca možno s jeho predchádza-
júcim písomným súhlasom dočasne vyslať na vykoná-
vanie štátnej služby do cudziny. Doba dočasného vy-
slania je spravidla tri roky.

(2) Skončiť dočasné vyslanie alebo skrátiť dobu do-
časného vyslania môže vedúci úradu v služobnom úra-
de, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu
službu. Dočasné vyslanie sa skončí dňom určeným ve-
dúcim úradu v písomnom oznámení. Predĺžiť dobu do-
časného vyslania štátneho zamestnanca možno len
s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.

(3) Dočasne vyslať na vykonávanie štátnej služby do
cudziny štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 7, skon-
čiť dočasné vyslanie, skrátiť alebo predĺžiť dobu jeho
dočasného vyslania je možné len po dohode prísluš-
ných služobných úradov.

(4) Štátnemu zamestnancovi patria počas dočasného
vyslania náhrady podľa osobitného predpisu.35)

(5) Po uplynutí doby dočasného vyslania sa štátny
zamestnanec zaradí na to isté štátnozamestnanecké
miesto, na ktorom vykonával štátnu službu pred do-
časným vyslaním, ak toto štátnozamestnanecké miesto
nebolo zrušené a ak sa štátny zamestnanec nedohodne
so služobným úradom inak.

Zaradenie štátneho zamestnanca
mimo činnej štátnej s lužby

§ 41

(1) Ak štátna zamestnankyňa, ktorá je tehotná, ktorá

je matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode ale-
bo ktorá je dojčiaca, vykonáva štátnu službu, ktorá jej
je zakázaná podľa osobitného predpisu,37) alebo ktorá
podľa lekárskeho posudku zo zdravotných príčin spočí-
vajúcich v jej osobe ohrozuje jej tehotenstvo, jej zdravie
krátko po pôrode alebo jej zdravie počas dojčenia, a ne-
možno vykonať dočasnú úpravu jej služobných pod-
mienok, alebo ju nemožno preložiť na iné vhodné štát-
nozamestnanecké miesto, služobný úrad ju zaradí
mimo činnej štátnej služby. Zaradenie mimo činnej
štátnej služby skončí nástupom štátnej zamestnanky-
ne na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovo-
lenku.

(2) Štátnej zamestnankyni patrí počas zaradenia
mimo činnej štátnej služby funkčný plat, ktorý by jej
patril, ak by nedošlo k zaradeniu mimo činnej štátnej
služby.

§ 42

(1) Služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca
mimo činnej štátnej služby, ak bol obvinený zo spácha-
nia úmyselného trestného činu a jeho ďalšie vykonáva-
nie štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej
služby.

(2) Vedúci úradu zaradí štátneho zamestnanca
mimo činnej štátnej služby bezodkladne po tom, ako sa
o dôvodoch na zaradenie mimo činnej štátnej služby
dozvedel.

(3) Zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej
štátnej služby podľa odseku 1 trvá
a) v dočasnej štátnej službe najdlhšie počas jej trvania,

najviac však dva roky,
b) do nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho

rozsudku za úmyselný trestný čin vydaný v trest-
nom konaní alebo do nadobudnutia právoplatnosti
uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stí-
hania alebo do nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia o schválení zmieru,26) najviac však dva
roky.

(4) Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby patrí
štátnemu zamestnancovi suma 40 % z funkčného pla-
tu, ktorý mu patril pred zaradením mimo činnej štátnej
služby. Suma podľa prvej vety sa zvyšuje o 10 % za kaž-
dú vyživovanú osobu, najviac do výšky 60 % funkčného
platu, ktorý štátnemu zamestnancovi patril pred zara-
dením mimo činnej štátnej služby.

(5) Suma podľa odseku 4 nesmie byť nižšia ako suma
životného minima podľa osobitného predpisu.38)

§ 43

(1) Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby
štátneho zamestnanca, ktorý je s jeho súhlasom vysla-
ný na vykonávanie funkcie národného experta Sloven-
skej republiky do inštitúcie Európskej únie alebo do or-
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37) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným
ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom
pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamest-
návateľom pri zamestnávaní týchto žien.

38) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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gánu Európskej únie. Počas vyslania podľa prvej vety
patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat, ktorý by
mu patril, ak by nebol vyslaný; to neplatí, ak mu plat
poskytuje inštitúcia Európskej únie alebo orgán Eu-
rópskej únie, do ktorých je vyslaný.

(2) Služobný úrad zaradí mimo činnej štátnej služby
štátneho zamestnanca, ktorý s jeho súhlasom vykoná-
va štrukturálnu stáž v inštitúcii Európskej únie. Počas
vykonávania štrukturálnej stáže patrí štátnemu za-
mestnancovi funkčný plat, ktorý mu patril pred jej za-
čatím, a náhrada výdavkov ako pri zahraničnej služob-
nej ceste.

§ 44

Opätovné zaradenie štátneho zamestnanca
na vykonávanie štátnej služby

(1) Služobný úrad bezodkladne zaradí štátneho za-
mestnanca na vykonávanie štátnej služby, ak
a) zanikne dôvod zaradenia mimo činnej štátnej služby

alebo
b) uplynie doba podľa § 42 ods. 3.

(2) Služobný úrad štátneho zamestnanca zaradí na
to isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vyko-
nával štátnu službu pred zaradením mimo činnej štát-
nej služby, ak toto štátnozamestnanecké miesto nebolo
zrušené a ak sa štátny zamestnanec nedohodne so slu-
žobným úradom inak.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zaradený
mimo činnej štátnej služby z dôvodov uvedených v § 42
ods. 1, sa po opätovnom zaradení na vykonávanie štát-
nej služby doplatí rozdiel medzi funkčným platom a su-
mou vyplácanou podľa § 42 ods. 4 a 5 najneskôr do 30
dní odo dňa, keď štátny zamestnanec preukázal, že za-
nikli dôvody zaradenia mimo činnej štátnej služby.

(4) Suma podľa odseku 3 patrí štátnemu zamestnan-
covi aj vtedy, ak nedôjde k jeho opätovnému zaradeniu
na vykonávanie štátnej služby podľa odseku 2.

§ 45

Služobná cesta
a zahraničná služobná cesta

(1) Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od
nástupu štátneho zamestnanca na cestu na vykonáva-
nie štátnej služby do iného miesta, ako je jeho pravidel-
né miesto vykonávania štátnej služby, vrátane času vy-
konávania štátnej služby až do skončenia tejto cesty.

(2) Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona
je čas služobnej cesty v cudzine vrátane času vykoná-
vania štátnej služby v cudzine do skončenia tejto cesty.

(3) Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona
je aj čas vyslania štátneho zamestnanca do cudziny na
účely plnenia úloh krátkodobého alebo strednodobého
experta na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie
iným štátom realizovanom služobným úradom v mene
Európskej únie a financovanom Európskou úniou.

(4) Služobný úrad vyšle štátneho zamestnanca na
služobnú cestu alebo zahraničnú služobnú cestu na
návrh vedúceho zamestnanca, o ktorom to ustanovuje

služobný predpis, na nevyhnutný čas. Služobný úrad
zároveň určí miesto nástupu, miesto vykonávania štát-
nej služby, účel, čas trvania, spôsob dopravy a miesto
skončenia služobnej cesty alebo zahraničnej služobnej
cesty; služobný úrad môže určiť aj ďalšie podmienky
služobnej cesty alebo zahraničnej služobnej cesty. Slu-
žobný úrad pritom prihliada na oprávnené záujmy štát-
neho zamestnanca.

(5) Pravidelné miesto vykonávania štátnej služby na
účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich so
služobnou cestou alebo zahraničnou služobnou cestou
je miesto uvedené v služobnej zmluve.

(6) Štátnemu zamestnancovi vyslanému na služob-
nú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu patria
náhrady súvisiace so služobnou cestou alebo so zahra-
ničnou služobnou cestou podľa osobitného predpisu.35)
Štátnemu zamestnancovi vyslanému na zahraničnú
služobnú cestu podľa odseku 3 patrí v súlade so zmlu-
vou, ktorá upravuje jeho účasť na projekte, aj odmena
znížená o náklady na jeho funkčný plat.

P I A T A H L A V A

SKONČENIE
ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 46

(1) Štátnozamestnanecký pomer možno skončiť
a) dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pome-

ru,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.

(2) Štátnozamestnanecký pomer sa skončí aj na zá-
klade zákona.

(3) Štátnozamestnanecký pomer zaniká smrťou štát-
neho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím
o vyhlásení štátneho zamestnanca za mŕtveho.

§ 47

Výpovedné dôvody služobného úradu

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi
výpoveď, ak
a) štátny zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný

stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil
spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby na kon-
krétnom štátnozamestnaneckom mieste, služobný
úrad nemá pre neho iné vhodné štátnozamestnanec-
ké miesto alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s tr-
valým preložením v služobnom úrade a nedohodne
sa so služobným úradom inak,

b) sa zrušuje alebo zrušilo štátnozamestnanecké mies-
to, služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca
iné vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo štát-
ny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením
v služobnom úrade a nedohodne sa so služobným
úradom inak,

c) štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 1 alebo
ods. 3 písm. a) alebo ktorého funkcia vedúceho za-
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mestnanca sa skončila na základe zákona podľa
§ 38, nemožno zaradiť na vykonávanie štátnej služ-
by na štátnozamestnanecké miesto v tom istom od-
bore štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 29), preto-
že služobný úrad takéto štátnozamestnanecké
miesto nemá, a štátny zamestnanec sa nedohodne
so služobným úradom inak,

d) štátny zamestnanec, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. b)
a c) alebo podľa § 37 ods. 4 a 5, nesúhlasí so zarade-
ním na vykonávanie štátnej služby na štátnozamest-
nanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby
a na tú istú funkciu (§ 29) a nedohodne sa so služob-
ným úradom inak,

e) štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. d),
nemožno zaradiť na vykonávanie štátnej služby na
štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore
štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 29) a nedohod-
ne sa so služobným úradom inak,

f) štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 2, nemožno
zaradiť na vykonávanie štátnej služby na štátnoza-
mestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej
služby a na tú istú funkciu (§ 29), pretože služobný
úrad takéto štátnozamestnanecké miesto nemá,
a štátny zamestnanec sa nedohodne so služobným
úradom inak,

g) štátny zamestnanec neuspokojivo plní služobné úlo-
hy a služobný úrad ho v posledných šiestich mesia-
coch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov
a štátny zamestnanec ich v primerane určenej lehote
neodstránil,

h) štátny zamestnanec opakovane porušil služobnú
disciplínu menej závažným spôsobom a bol v posled-
ných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením
služobnej disciplíny písomne upozornený na mož-
nosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru vý-
poveďou,

i) je u štátneho zamestnanca dôvod na okamžité skon-
čenie štátnozamestnaneckého pomeru.

§ 48

Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, štátnozamestnanecký pomer
sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba
je rovnaká pre služobný úrad aj pre štátneho zamest-
nanca a je dva mesiace.

(2) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa ka-
lendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpo-
vede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušné-
ho kalendárneho mesiaca.

(3) Počas plynutia výpovednej doby možno štátneho
zamestnanca, ktorému služobný úrad dal výpoveď
podľa § 47 písm. a) až f), trvale preložiť v služobnom
úrade alebo do iného služobného úradu. Ak dôjde k tr-
valému preloženiu štátneho zamestnanca podľa prvej

vety, plynutie výpovednej doby sa zastaví a štátnoza-
mestnanecký pomer trvá naďalej.

§ 49

Zákaz výpovede

(1) Služobný úrad nesmie dať štátnemu zamestnan-
covi výpoveď v ochrannej dobe, ktorou je na účely tohto
zákona aj
a) doba, keď je štátny zamestnanec zaradený mimo

činnej štátnej služby; to neplatí v prípade zaradenia
mimo činnej štátnej služby podľa § 42,

b) doba čerpania služobného voľna podľa § 69 ods. 1
písm. a), b) a d).

(2) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú
štátnemu zamestnancovi z dôvodu
a) pre ktorý môže služobný úrad okamžite skončiť štát-

nozamestnanecký pomer, ak nejde o štátnu zamest-
nankyňu na materskej dovolenke a o štátneho za-
mestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1
Zákonníka práce); ak je daná štátnej zamestnankyni
alebo štátnemu zamestnancovi výpoveď z tohto dô-
vodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodi-
čovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uply-
nula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej
dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s ma-
terskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,

b) uvedeného v § 47 písm. g), ak nejde o tehotnú štátnu
zamestnankyňu alebo ak nejde o štátnu zamestnan-
kyňu na materskej dovolenke alebo štátnu zamest-
nankyňu a štátneho zamestnanca na rodičovskej
dovolenke.

§ 50

Štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdra-
votným postihnutím, môže dať služobný úrad výpoveď
len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým bol ude-
lený predchádzajúci súhlas podľa osobitného predpi-
su,39) inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevy-
žaduje, ak ide o výpoveď z dôvodu uvedeného v § 47
písm. h) a i).

§ 51

Okamžité skončenie
štátnozamestnaneckého pomeru

(1) Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnoza-
mestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ak štátny
zamestnanec porušil závažne služobnú disciplínu.
Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného či-
niteľa, ktorý vykonáva štátnu službu v dočasnej štátnej
službe, môže ten, pre koho plní úlohy, skončiť okamžite
aj bez uvedenia dôvodu; ustanovenie § 74 Zákonníka
práce sa v tomto prípade nepoužije.

(2) Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnoza-
mestnanecký pomer podľa odseku 1 iba v lehote dvoch
mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skon-
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čenie dozvedel, a v prípade závažného porušenia slu-
žobnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po ná-
vrate štátneho zamestnanca z cudziny, najneskôr vždy
do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

(3) Služobný úrad nemôže okamžite skončiť štátno-
zamestnanecký pomer s tehotnou štátnou zamestnan-
kyňou, so štátnou zamestnankyňou na materskej do-
volenke alebo so štátnou zamestnankyňou a štátnym
zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou
štátnou zamestnankyňou alebo s osamelým štátnym
zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri
roky, alebo so štátnym zamestnancom, ktorý sa osobne
stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou štátnej
zamestnankyne na materskej dovolenke a štátneho za-
mestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1 Zá-
konníka práce) z dôvodu uvedeného v odseku 1 skončiť
štátnozamestnanecký pomer výpoveďou.

§ 52

Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
na základe zákona

(1) Štátnozamestnanecký pomer sa skončí dňom
a) nadobudnutia právoplatnosti schváleného zmieru

alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti uznese-
nia o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
ak bol štátny zamestnanec zaradený mimo činnej
štátnej služby podľa § 42 ods. 1,

b) nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol
štátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný
čin,

c) nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol
štátny zamestnanec odsúdený za nedbanlivostný
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený,

d) nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ukladajúce-
ho štátnemu zamestnancovi, ktorý nie je občanom
Slovenskej republiky, trest vyhostenia z územia Slo-
venskej republiky,

e) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
bol štátny zamestnanec pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na
právne úkony obmedzená,

f) keď štátny zamestnanec neúspešne vykonal alebo
z vlastnej viny nevykonal skúšku na získanie osobit-
ného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného
predpisu v lehote určenej osobitným predpisom ale-
bo služobným úradom,

g) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie
sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného
predpisu,33) alebo dňom nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ak
sa takéto osvedčenie na vykonávanie štátnej služby
vyžaduje podľa osobitného predpisu33) a ak štátny
zamestnanec nebol trvale preložený alebo sa nedo-
hodol so služobným úradom inak,

h) straty občianstva (§ 3),
i) uplynutia dočasnej štátnej služby.

(2) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamest-

nanca vo verejnej funkcii a štátneho zamestnanca, kto-
rý je štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného
predpisu,15) ktorí vykonávajú štátnu službu v dočasnej
štátnej službe, sa skončí dňom uvedeným v odvolaní
z tejto funkcie, dňom vzdania sa tejto funkcie alebo
dňom uplynutia doby vykonávania tejto funkcie. Štát-
nozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca podľa
§ 6 ods. 7 sa skončí dňom skončenia vyslania podľa
osobitného predpisu.16)

(3) Písomné potvrdenie o skončení štátnozamestna-
neckého pomeru na základe zákona, ktoré vydá vedúci
úradu, obsahuje údaj o dni a dôvode skončenia štátno-
zamestnaneckého pomeru.

§ 53

Odstupné

(1) Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe
pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpove-
ďou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. a) a b) alebo doho-
dou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru z toho
istého dôvodu patrí odstupné v sume dvojnásobku
funkčného platu, ktorý mu patril v čase, keď vznikol
dôvod, na základe ktorého došlo k skončeniu štátnoza-
mestnaneckého pomeru, a ak jeho štátnozamestna-
necký pomer trval dlhšie ako dva roky, patrí mu od-
stupné v sume trojnásobku funkčného platu, ktorý mu
patril v čase, keď vznikol dôvod, na základe ktorého do-
šlo k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru. Ak
funkčný plat podľa prvej vety je nižší ako posledne pri-
znaný funkčný plat, patrí štátnemu zamestnancovi
podľa prvej vety odstupné v sume dvojnásobku jeho po-
sledne priznaného funkčného platu, a ak jeho štátno-
zamestnanecký pomer trval dlhšie ako dva roky, patrí
mu odstupné v sume trojnásobku jeho posledne pri-
znaného funkčného platu.

(2) Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe,
ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca
podľa § 37 ods. 1 alebo ods. 3 a ktorého štátnozamest-
nanecký pomer sa skončil výpoveďou z dôvodu uvede-
ného v § 47 písm. c) a d) alebo dohodou o skončení štát-
nozamestnaneckého pomeru z toho istého dôvodu,
patrí odstupné v sume dvojnásobku funkčného platu,
ktorý mu patril pred odvolaním z funkcie vedúceho za-
mestnanca, a ak jeho štátnozamestnanecký pomer
trval dlhšie ako dva roky, patrí mu odstupné v sume
trojnásobku funkčného platu, ktorý mu patril pred od-
volaním z funkcie vedúceho zamestnanca. Ak funkčný
plat podľa prvej vety je nižší ako posledne priznaný
funkčný plat, patrí štátnemu zamestnancovi podľa pr-
vej vety odstupné v sume dvojnásobku jeho posledne
priznaného funkčného platu, a ak jeho štátnozamest-
nanecký pomer trval dlhšie ako dva roky, patrí mu od-
stupné v sume trojnásobku jeho posledne priznaného
funkčného platu.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol odvolaný
z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 4 ale-
bo ods. 5 alebo ktorého vykonávanie funkcie vedúceho
zamestnanca sa skončilo na základe zákona podľa § 38
a ktorého štátnozamestnanecký pomer sa skončil vý-
poveďou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. c) a d) alebo
dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru
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z toho istého dôvodu, patrí odstupné v sume trojnásob-
ku funkčného platu, ktorý mu patril pred odvolaním
z funkcie vedúceho zamestnanca alebo pred skonče-
ním vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na
základe zákona. Ak funkčný plat podľa prvej vety je niž-
ší ako posledne priznaný funkčný plat, patrí štátnemu
zamestnancovi podľa prvej vety odstupné v sume troj-
násobku jeho posledne priznaného funkčného platu.

(4) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, štátne-
mu zamestnancovi vo verejnej funkcii, ktorý je v dočas-
nej štátnej službe, patrí pri skončení štátnozamestna-
neckého pomeru odvolaním z funkcie alebo uplynutím
funkčného obdobia podľa osobitného predpisu odstup-
né v sume dvojnásobku jeho posledne priznaného
funkčného platu, a ak jeho štátnozamestnanecký po-
mer trval dlhšie ako dva roky, patrí mu odstupné v su-
me trojnásobku jeho posledne priznaného funkčného
platu.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa vzťahuje aj na štátneho
zamestnanca v dočasnej štátnej službe, ktorý je štatu-
tárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu.

§ 54

Odchodné

(1) Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého po-
meru po preukázaní nároku na predčasný starobný dô-
chodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
patrí štátnemu zamestnancovi odchodné v sume jeho
posledne priznaného funkčného platu, ak požiada
o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením
štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného me-
siaca po jeho skončení.

(2) Ak štátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté od-
chodné podľa osobitného predpisu40) v nižšej sume, ako
by mu patrilo podľa odseku 1, poskytne sa mu odchod-
né vo výške rozdielu sumy zistenej podľa odseku 1 a su-
my vyplatenej podľa osobitného predpisu.40) Ak štátne-
mu zamestnancovi bolo poskytnuté odchodné podľa
osobitného predpisu40) v rovnakej sume alebo vo vyššej
sume, ako by mu patrilo podľa odseku 1, odchodné mu
nepatrí.

Nároky z neplatného skončenia
štátnozamestnaneckého pomeru
a nároky v osobitných pr ípadoch

§ 55

Ak štátny zamestnanec vykonával štátnu službu
podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,4)
vykonával prácu vo verejnom záujme41) alebo vykoná-
val inú závislú prácu pre zamestnávateľa, ktorý je slu-
žobným úradom podľa tohto zákona, počas doby, za
ktorú je služobný úrad povinný poskytnúť mu funkčný
plat z dôvodu neplatného skončenia štátnozamestna-
neckého pomeru, povinnosť služobného úradu poskyt-

núť štátnemu zamestnancovi tento funkčný plat sa
znižuje o funkčný plat alebo mzdu za uvedenú činnosť.

§ 56

Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že k skončeniu
štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona
nedošlo, môže sa obrátiť na súd najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomného potvr-
denia podľa § 52 ods. 3. Ak podľa právoplatného roz-
hodnutia súdu k skončeniu štátnozamestnaneckého
pomeru na základe zákona nedošlo, nároky štátneho
zamestnanca sa posudzujú ako pri neplatnom oka-
mžitom skončení štátnozamestnaneckého pomeru;
na tohto štátneho zamestnanca sa primerane použije aj
ustanovenie § 55.

§ 57

Služobný posudok

(1) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi, ak
o to písomne požiada, služobný posudok do 15 dní odo
dňa doručenia žiadosti. Služobný úrad však nie je po-
vinný vydať štátnemu zamestnancovi služobný posu-
dok skôr ako dva mesiace pred skončením štátnoza-
mestnaneckého pomeru. Služobný posudok môže
obsahovať iba skutočnosti týkajúce sa vykonávania
štátnej služby.

(2) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi
služobný posudok písomne. Podkladom pre vydanie
služobného posudku je osobný spis štátneho zamest-
nanca.

§ 58

Potvrdenie o štátnej službe

(1) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi
v deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru pí-
somné potvrdenie o štátnej službe. Podkladom pre vy-
danie potvrdenia o štátnej službe je osobný spis štátne-
ho zamestnanca.

(2) Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä údaj o
a) dobe trvania štátnozamestnaneckého pomeru,
b) dĺžke započítanej služobnej praxe,
c) činnostiach, ktoré štátny zamestnanec vykonával

podľa opisu činností štátnozamestnaneckého mies-
ta,

d) záväzkoch štátneho zamestnanca súvisiacich so
štátnozamestnaneckým pomerom,

e) poradí zrážok vykonávaných z platu štátneho za-
mestnanca a o tom, v prospech koho sú zrážky vyko-
návané,

f) funkcii a funkčnom plate štátneho zamestnanca, ak
o to štátny zamestnanec písomne požiada,

g) skutočnostiach rozhodujúcich na posúdenie nároku
na dovolenku,

h) poskytnutí odchodného podľa § 54.
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Š I E S T A H L A V A

PRÁVA, POVINNOSTI A OBMEDZENIA
ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

§ 59

Práva štátneho zamestnanca

(1) Štátny zamestnanec má právo
a) na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadne

vykonávanie štátnej služby,
b) na plat podľa tohto zákona,
c) na prehlbovanie kvalifikácie,
d) odmietnuť služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so vše-

obecne záväznými právnymi predpismi,
e) odmietnuť služobnú úlohu, ktorej vykonanie je nad

rozsah opisu činností jeho štátnozamestnaneckého
miesta,

f) odmietnuť vykonanie služobnej úlohy, ktorá podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po-
dľa služobných predpisov patrí do výlučnej pôsob-
nosti vedúceho zamestnanca,

g) nazerať do svojho osobného spisu a robiť si z neho
výpisy, odpisy a fotokópie,

h) podávať sťažnosti vo veciach vykonávania štátnej
služby služobnému úradu vrátane sťažností v súvis-
losti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania
podľa § 4.

(2) Štátny zamestnanec má okrem práv podľa odse-
ku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a z kolektívnych zmlúv.

Povinnost i a obmedzenia
štátneho zamestnanca

§ 60

(1) Štátny zamestnanec je povinný
a) dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné

zákony, zákony, iné všeobecne záväzné právne pred-
pisy a právne záväzné akty Európskych spoločen-
stiev a Európskej únie a služobné predpisy pri vyko-
návaní štátnej služby a uplatňovať ich podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať
a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,

b) vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a ne-
stranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby
všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť
a objektívnosť konania a rozhodovania,

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služ-
by a ktoré v záujme služobného úradu nemožno
oznamovať iným osobám,

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu
záujmu služobného úradu s osobnými záujmami,
najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti
s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech
alebo na prospech iného,

e) plniť služobné úlohy osobne, riadne a včas,
f) zastupovať vedúceho zamestnanca v rozsahu urče-

nom služobným úradom,
g) zastupovať nadriadeného vedúceho zamestnanca

na základe jeho poverenia podľa § 62 ods. 1 písm. f),

h) vykonávať služobné úlohy, ktoré sú v súlade s opi-
som činností jeho štátnozamestnaneckého miesta,

i) riadiť sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi ve-
dúceho zamestnanca, ak sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a služobnými pred-
pismi,

j) dodržiavať určený týždenný služobný čas alebo
kratší týždenný služobný čas,

k) prehlbovať si kvalifikáciu,
l) poskytnúť služobnému úradu osobné údaje, ktoré

sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vy-
plývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru,

m) ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený,
pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
nakladať s ním účelne a hospodárne a využívať ho
iba na oprávnené účely,

n) plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(2) Štátny zamestnanec je ďalej povinný oznámiť
a) služobnému úradu sám alebo prostredníctvom sú-

dom ustanoveného opatrovníka, že bol právoplatne
pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo že
jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b) bezodkladne priamo nadriadenému vedúcemu za-
mestnancovi vzťah podľa § 30, ktorý vznikol po-
čas trvania štátnozamestnaneckého pomeru,

c) služobnému úradu dôvody pre zaradenie štátneho
zamestnanca mimo činnej štátnej služby uvedené
v § 42 ods. 1,

d) služobnému úradu výsledok trestného konania,
v súvislosti s ktorým bol štátny zamestnanec zara-
dený mimo činnej štátnej služby podľa § 42 ods. 1,

e) služobnému úradu, že bol právoplatne odsúdený za
trestný čin,

f) vedúcemu zamestnancovi stratu bezúhonnosti
a predložiť mu rozhodnutie zakladajúce stratu bezú-
honnosti,

g) vedúcemu zamestnancovi alebo orgánu činnému
v trestnom konaní stratu, poškodenie, zničenie
a zneužitie majetku vo vlastníctve alebo v správe slu-
žobného úradu.

(3) Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn,
ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi alebo so služobnými pred-
pismi, je povinný písomne upozorniť na túto skutoč-
nosť vedúceho zamestnanca skôr, ako tento pokyn
začne plniť. Ak vedúci zamestnanec trvá na splnení po-
kynu, je povinný oznámiť to štátnemu zamestnancovi
písomne.

§ 61

(1) Štátny zamestnanec nesmie
a) vykonávať činnosť, ktorá je nedôstojná z hľadiska

vykonávania štátnej služby,
b) prijímať dary alebo iné výhody od fyzickej osoby ale-

bo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štát-
nej služby okrem darov alebo iných výhod poskyto-
vaných služobným úradom a darov poskytovaných
pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach,

c) požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať
iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v sú-
vislosti s vykonávaním štátnej služby,
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d) sprostredkúvať pre seba, inú fyzickú osobu alebo
právnickú osobu obchodný kontakt
1. so štátom,
2. s obcou,
3. s vyšším územným celkom,
4. so štátnym podnikom, štátnym fondom, Fondom

národného majetku Slovenskej republiky a s inou
právnickou osobou zriadenou štátom,

5. s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou, inou právnickou osobou alebo za-
riadením obce,

6. s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho
územného celku alebo

7. s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou
štátu, Fondu národného majetku Slovenskej re-
publiky, obce alebo vyššieho územného celku,

e) nadobúdať majetok od štátu, obce, vyššieho územ-
ného celku alebo Fondu národného majetku Sloven-
skej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo
verejnej dražbe, ak osobitný predpis42) neustanovuje
inak, s výnimkou, ak obec alebo vyšší územný celok
zverejní podmienky nadobudnutia majetku,

f) používať symboly spojené s vykonávaním štátnej
služby na osobný prospech,

g) zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej
služby,

h) vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty sú-
visiace s vykonávaním štátnej služby,

i) vedome šíriť a sprostredkúvať nepravdivé, pravdu
skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by
mohli poškodiť povesť služobného úradu alebo
ostatných štátnych zamestnancov.

(2) Štátny zamestnanec ďalej nesmie
a) podnikať,
b) vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná

alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamest-
naneckého miesta; inou zárobkovou činnosťou na
účely tohto zákona sa rozumie činnosť, ktorá zakla-
dá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného
predpisu,43)

c) byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb.

(3) Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťa-
huje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štát-
nych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych
zdravotníckych zariadeniach, na lekársku posudkovú
činnosť, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lek-
torskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publikačnú
činnosť, literárnu činnosť alebo umeleckú činnosť,
znaleckú, tlmočnícku alebo prekladateľskú činnosť,44)
športovú činnosť, činnosti vedúcich táborov pre deti

a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné
veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštrukto-
rov, stredných zdravotníckych zamestnancov v tábo-
roch pre deti a mládež, činnosti sprostredkovateľa
a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu
vlastného majetku, na správu majetku maloletých
detí,45) na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť na
právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majet-
ku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne
úkony, na činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, na činnosť v poradnom
orgáne vlády a vykonávanie funkcie člena volebnej ko-
misie alebo funkcie člena komisie na vyhlásenie refe-
renda alebo člena komisie na ľudové hlasovanie o odvo-
laní prezidenta, na činnosť zapisovateľa volebnej
komisie, na činnosť poslanca obecného zastupiteľstva,
ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, na
činnosť poslanca zastupiteľstva vyššieho územného
celku, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funk-
cie, na činnosť hlavného kontrolóra obce, na činnosť
hlavného kontrolóra samosprávneho kraja, na činnosť
člena v rozkladovej komisii, na činnosť osôb prizvaných
na výkon dohľadu, kontroly alebo vládneho auditu
podľa osobitného predpisu46) a na činnosť člena komi-
sie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo na posudzo-
vanie zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého per-
sonálu.

(4) Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa tiež ne-
vzťahuje na
a) účasť štátneho zamestnanca na projekte rozvojovej

pomoci Európskej únie iným štátom realizovanom
služobným úradom v mene Európskej únie a finan-
covanom Európskou úniou,

b) účasť štátneho zamestnanca na projekte financova-
nom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ale-
bo z iných verejných prostriedkov,

c) činnosti, ktorých predmetom je uskutočňovanie
programu supervízie.47)

(5) Ak je predmetom činností uvedených v odseku 3
plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štát-
nych záležitostí, môže služobný úrad umožniť ich vyko-
návanie štátnemu zamestnancovi aj v služobnom čase.
Ak sa majú tieto činnosti vykonávať mimo pravidelné-
ho miesta vykonávania štátnej služby, môže služobný
úrad vyslať štátneho zamestnanca na služobnú cestu.

(6) Obmedzenie podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahu-
je na štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu
člena orgánu Fondu ochrany vkladov alebo Garančné-
ho fondu investícií, a na štátneho zamestnanca, ktorý
je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného
orgánu právnickej osoby vládou alebo služobným úra-
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42) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

43) § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
44) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov.
45) § 32 a 33 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
46) Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. v znení zákona č. 385/2004 Z. z.
§ 35f zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 165/2008 Z. z.

47) Napríklad § 47 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
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dom alebo s ktorého členstvom v riadiacom, kontrol-
nom alebo dozornom orgáne právnickej osoby vysloví
služobný úrad predchádzajúci písomný súhlas; slu-
žobný úrad môže svoj súhlas odvolať, ak by členstvo
v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne práv-
nickej osoby bolo prekážkou riadneho plnenia služob-
ných povinností štátneho zamestnanca.

(7) Štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho,
kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby
v prípadoch uvedených v odseku 6, nemôže od tejto
právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem alebo
ďalšiu výhodu.

(8) Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dňa
vzniku štátnozamestnaneckého pomeru skončiť pod-
nikanie spôsobom vyplývajúcim z osobitných predpi-
sov. Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dňa
vzniku štátnozamestnaneckého pomeru skončiť inú
zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná
s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta,
a členstvo v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom or-
gáne právnickej osoby spôsobom vyplývajúcim z oso-
bitných predpisov, ak vykonávanie týchto činností je
v rozpore s odsekmi 3 až 6.

§ 62

(1) Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvede-
ných v § 60 ďalej povinný
a) organizovať, riadiť a kontrolovať vykonávanie štát-

nej služby podriadenými štátnymi zamestnancami,
b) ukladať podriadeným štátnym zamestnancom slu-

žobné úlohy a dávať im na tento účel pokyny v súla-
de so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so
služobnými predpismi,

c) utvárať podmienky na riadne vykonávanie štátnej
služby štátnymi zamestnancami,

d) viesť štátnych zamestnancov k dodržiavaniu služob-
nej disciplíny,

e) plniť voči podriadenému štátnemu zamestnancovi
úlohy služobného úradu v rozsahu určenom týmto
zákonom a služobnými predpismi,

f) písomne poveriť podriadeného štátneho zamestnan-
ca na zastupovanie v určenom rozsahu v čase svojej
neprítomnosti nepresahujúcej dva týždne,

g) slušne sa správať voči podriadeným štátnym za-
mestnancom,

h) plniť ďalšie povinnosti podľa tohto zákona.

(2) Vedúci zamestnanec nie je oprávnený ukladať
podriadenému štátnemu zamestnancovi služobné úlo-
hy, ktoré má podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo služobných predpisov vykonať osobne.

§ 63

Majetkové priznanie

(1) Štátny zamestnanec je počas trvania štátnoza-
mestnaneckého pomeru povinný podať majetkové pri-
znanie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Majetkové priznanie obsahuje údaje o
a) nehnuteľnom majetku,
b) hnuteľných veciach,
c) majetkových právach a iných majetkových hodno-

tách.

(3) Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňu-
je. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) sa na účely
majetkového priznania ocení cenou obvyklou; za maje-
tok sa považujú peňažné prostriedky v mene euro
a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách za-
hraničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vklady
v zahraničných bankách. Tento majetok sa v majetko-
vom priznaní uvedie len vtedy, ak jeho súhrnná hodno-
ta je vyššia ako 35 000 eur. Majetok v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového
priznania delí rovnakým dielom.

(4) Súčasťou majetkového priznania štátneho za-
mestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimo-
riadnej významnosti je aj čestné vyhlásenie o tom, že
štátny zamestnanec nemá vedomosť o takých príjmoch
osôb žijúcich s ním v domácnosti,48) ktoré možno pova-
žovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatoč-
ných zdrojov.

(5) Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové
priznanie
a) do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého

pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestna-
neckého pomeru,

b) do 31. marca každého kalendárneho roka podľa sta-
vu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.

(6) Majetkové priznanie sa podáva vedúcemu úradu.
Vedúci úradu, ktorého vymenúva a odvoláva do funk-
cie vláda, podáva majetkové priznanie vedúcemu úra-
du úradu vlády. Vedúci úradu v služobnom úrade uve-
denom v § 9 ods. 2 písm. a) až d) a f) podáva majetkové
priznanie tomu, kto ho vymenoval. Vedúci úradu, ktorý
nie je štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, po-
dáva majetkové priznanie vedúcemu úradu v služob-
nom úrade, v ktorom má osobný úrad.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na
štátneho zamestnanca, ktorý je povinný deklarovať
svoj majetok podľa osobitného predpisu.49)

§ 64

Vyhodnotenie majetkového priznania

(1) Vedúci úradu preskúma úplnosť majetkového
priznania a v prípade potreby písomne vyzve štátneho
zamestnanca, aby majetkové priznanie v lehote 30 dní
spresnil alebo doplnil. Vedúci úradu na účely zistenia
prírastku majetku vyhodnotí majetkové priznanie a za-
bezpečí jeho uchovávanie.

(2) Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti de-
klarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný
predložiť, ak ide o nehnuteľný majetok, aj doklad o spô-
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48) § 115 Občianskeho zákonníka.
49) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona

č. 545/2005 Z. z.
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sobe a dátume jeho nadobudnutia, o cene jeho obstara-
nia, pri vlastnej výstavbe výdavky na jeho obstaranie.

(3) Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti de-
klarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný
predložiť aj údaje o hnuteľných veciach, majetkových
právach a iných majetkových hodnotách aj vtedy, ak
ich súhrnná hodnota je nižšia ako 35 000 eur.

(4) Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového pri-
znania zistia u štátneho zamestnanca majetkové prí-
rastky, ktoré presahujú súhrn jeho platových pomerov
a iných vyčíslených príjmov, štátny zamestnanec je po-
vinný vyčísliť ich hodnotu alebo preukázať ich pôvod.
Na splnenie tejto povinnosti mu vedúci úradu určí pri-
meranú lehotu, najmenej 60 dní.

§ 65

Sťažnosť štátneho zamestnanca
vo veciach vykonávania štátnej služby

(1) Štátny zamestnanec môže podať vo veciach vyko-
návania štátnej služby sťažnosť, ak sa domnieva, že
jeho práva podľa tohto zákona, ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov a služobných predpisov
boli porušené.

(2) Štátny zamestnanec podáva sťažnosť písomne
a doručí ju služobnému úradu.

(3) Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci úradu.
Ak sťažnosť smeruje proti vedúcemu úradu, na jej vy-
bavenie je príslušný vedúci úradu v služobnom úrade,
ktorým je orgán štátnej správy, ktorý vykonáva vo vzťa-
hu k služobnému úradu zriaďovateľskú funkciu podľa
osobitného predpisu.18) Na vybavenie sťažnosti proti
štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služob-
nom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný
ústredný orgán štátnej správy, je príslušný minister
alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej
správy; na vybavenie sťažnosti proti vedúcemu ostat-
ného ústredného orgánu štátnej správy je príslušný
predseda vlády. Na vybavenie sťažnosti proti vedúce-
mu úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2
písm. a) až f) je príslušný ten, kto ho vymenoval alebo
zvolil.

(4) Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu je prí-
slušný vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je or-
gán štátnej správy, ktorý vykonáva vo vzťahu k služob-
nému úradu zriaďovateľskú funkciu podľa osobitného
predpisu.18) Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu
v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostat-
ný ústredný orgán štátnej správy, je príslušný minister
alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej
správy. Na vybavenie sťažnosti vedúceho úradu v slu-
žobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až f) je
príslušný ten, kto ho vymenoval alebo zvolil.

(5) Na podávanie, prijímanie, evidovanie, lehoty, pre-
šetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťaž-
ností sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.50)

TRETIA ČASŤ

SLUŽOBNÝ ČAS, DOVOLENKA,
SLUŽOBNÉ VOĽNO A ĎALŠIE PODMIENKY

VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY

§ 66

(1) Služobný čas štátneho zamestnanca je časový
úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu
službu a je k dispozícii služobnému úradu.

(2) Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom
dohodnúť nerovnomerné rozvrhnutie služobného času
aj vtedy, ak štátny zamestnanec nevykonáva štátnu
službu v dvojzmennej prevádzke, v trojzmennej pre-
vádzke alebo v nepretržitej prevádzke.

§ 67

(1) Základná výmera dovolenky štátneho zamest-
nanca je najmenej štyri týždne. Dovolenka vo výmere
najmenej piatich týždňov patrí štátnemu zamestnan-
covi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň
15 rokov štátnozamestnaneckého pomeru, služobného
pomeru podľa osobitného predpisu4) alebo pracovného
pomeru po 18. roku veku.

(2) Štátnemu zamestnancovi patrí za vyčerpanú do-
volenku funkčný plat.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý si nemôže vyčer-
pať dovolenku z dôvodu dočasnej pracovnej neschop-
nosti ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka,
nevyčerpanú dovolenku poskytne služobný úrad po
skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

§ 68

(1) Za vykonávanie štátnej služby sa považuje aj čas
a) čerpania dovolenky,
b) prehlbovania kvalifikácie,
c) zvyšovania kvalifikácie,
d) prestávky na dojčenie,
e) náhradného voľna za štátnu službu nadčas, za štát-

nu službu vo sviatok a za neaktívnu časť služobnej
pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby,

f) keď štátny zamestnanec nevykonáva štátnu službu,
pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý
služobný deň,

g) neprítomnosti štátneho zamestnanca v štátnej služ-
be z dôvodu
1. dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie

štátnej služby pre chorobu alebo úraz,
2. karantény,
3. materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky

(§ 166 Zákonníka práce).

(2) Na účely dovolenky sa neposudzuje za vykonáva-
nie štátnej služby čas
a) rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka prá-

ce),
b) zaradenia mimo činnej štátnej služby okrem zarade-

nia mimo činnej štátnej služby podľa § 41,
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c) čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí štátne-
mu zamestnancovi funkčný plat,

d) dočasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie
štátnej služby pre chorobu alebo úraz okrem času
dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôs-
ledku služobného úrazu alebo choroby z povolania,
za ktoré aspoň čiastočne zodpovedá služobný úrad.

§ 69

Služobné voľno štátneho zamestnanca

(1) Služobný úrad poskytne služobné voľno štátne-
mu zamestnancovi
a) na výkon funkcie nezlučiteľnej s vykonávaním štát-

nej služby,
b) na výkon funkcie v odborovom orgáne,
c) ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho v cudzine

štátnu službu podľa tohto zákona alebo podľa oso-
bitného predpisu alebo vykonávajúceho prácu vo ve-
rejnom záujme v cudzine,

d) počas účasti na projekte rozvojovej pomoci Európ-
skej únie iným štátom realizovanom služobným úra-
dom v mene Európskej únie a financovanom Európ-
skou úniou a ktorý v tejto súvislosti dlhodobo
vykonáva činnosti v štáte, ktorému je pomoc posky-
tovaná; služobné voľno sa poskytne najviac v rozsa-
hu troch rokov.

(2) Funkcia nezlučiteľná s vykonávaním štátnej služ-
by je funkcia poslanca Európskeho parlamentu, pos-
lanca národnej rady, prezidenta, člena vlády, predsedu
najvyššieho kontrolného úradu, podpredsedu najvyš-
šieho kontrolného úradu, sudcu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky, člena Bankovej rady Národnej ban-
ky Slovenska, starostu, primátora, predsedu vyššieho
územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva
dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie, poslanca za-
stupiteľstva vyššieho územného celku dlhodobo uvoľ-
neného na výkon funkcie.

(3) Služobné voľno podľa odseku 1 písm. a) sa po-
skytne na čas plnenia povinností vyplývajúcich z funk-
cie.

(4) Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zvolený do
funkcie v odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyža-
duje uvoľnenie od plnenia povinností vyplývajúcich zo
štátnozamestnaneckého pomeru v rozsahu služobné-
ho času, sa poskytne služobné voľno počas vykonáva-
nia tejto funkcie.

(5) Štátnemu zamestnancovi, ktorý podľa odseku 1
písm. c) nasleduje manžela do cudziny, sa poskytne na
jeho žiadosť služobné voľno na čas nasledovania man-
žela do cudziny.

(6) Služobný úrad môže štátneho zamestnanca dlho-
dobo uvoľniť a poskytnúť mu služobné voľno aj na čas
pôsobenia v medzinárodnej organizácii.

(7) Štátny zamestnanec preukazuje dôvody na po-
skytnutie služobného voľna potvrdením príslušnej in-
štitúcie.

(8) Za čas služobného voľna podľa odsekov 1 a 6 štát-
nemu zamestnancovi nepatrí funkčný plat.

(9) Po uplynutí služobného voľna služobný úrad za-
radí štátneho zamestnanca na to isté štátnozamestna-
necké miesto, na ktorom vykonával štátnu službu pred
poskytnutím služobného voľna, ak toto štátnozamest-
nanecké miesto nebolo zrušené a ak sa štátny zamest-
nanec nedohodne so služobným úradom inak.

Ďalš ie podmienky
vykonávania štátnej s lužby

§ 70

(1) Služobný úrad vytvára štátnym zamestnancom
podmienky na riadne, bezpečné51) a hospodárne vyko-
návanie štátnej služby. Služobný úrad zabezpečuje
štátnemu zamestnancovi najmä

a) všeobecne záväzné právne predpisy, služobné pred-
pisy a informácie potrebné na vykonávanie štátnej
služby,

b) zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení ne-
vyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,

c) vhodné podmienky na stravovanie pri vykonávaní
štátnej služby.

(2) Služobný úrad prispieva na stravovanie najmenej
v sume 65 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do
sumy 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ces-
te v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.35)

(3) Povinnosť služobného úradu zabezpečovať stra-
vovanie sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý
je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby
do cudziny.

§ 71

(1) Ak vykonáva štátna zamestnankyňa, ktorá je te-
hotná, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode
alebo dojčiaca štátna zamestnankyňa štátnu službu,
ktorá jej je podľa osobitného predpisu zakázaná alebo
ktorá je zakázaná podľa lekárskeho posudku zo zdra-
votných príčin spočívajúcich v jej osobe, služobný úrad
je povinný vykonať dočasnú úpravu služobných pod-
mienok, aby sa predišlo jej ohrozeniu. Ak to nie je mož-
né, služobný úrad je povinný preložiť štátnu zamest-
nankyňu na vhodné štátnozamestnanecké miesto.
Počas preloženia patrí štátnej zamestnankyni funkčný
plat najmenej v sume, ktorá by jej patrila, ak by nedošlo
k preloženiu.

(2) Ak úprava služobných podmienok ani preloženie
podľa odseku 1 nie sú možné, služobný úrad zaradí
štátnu zamestnankyňu mimo činnej štátnej služby
podľa § 41.
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§ 72

Služobné podmienky
niektorých štátnych zamestnancov

(1) Štátna zamestnankyňa sa po skončení materskej
dovolenky alebo po skončení rodičovskej dovolenky za-
radí na vykonávanie štátnej služby na to isté štátnoza-
mestnanecké miesto, na ktorom vykonávala štátnu
službu pred nástupom na materskú dovolenku alebo
rodičovskú dovolenku. Ak zaradenie podľa prvej vety
nie je možné, služobný úrad zaradí štátnu zamestnan-
kyňu na štátnozamestnanecké miesto v tom istom od-
bore štátnej služby a v tej istej funkcii, ak sa štátna za-
mestnankyňa nedohodne so služobným úradom inak.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje rovnako na
štátneho zamestnanca po návrate z rodičovskej dovo-
lenky.

§ 73

Osobný spis štátneho zamestnanca

(1) Všetky písomnosti týkajúce sa štátnozamestna-
neckého pomeru štátneho zamestnanca sa zakladajú
do jeho osobného spisu. Osobný spis štátneho zamest-
nanca, ktorý vedie osobný úrad, obsahuje osobné úda-
je štátneho zamestnanca, ktoré sú nevyhnutné na reali-
záciu práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamest-
naneckého pomeru.52)

(2) Osobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi
na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené
v jeho osobnom spise, a umožní mu robiť si z nich výpi-
sy a fotokópie.

(3) Služobný úrad môže poskytovať informácie
o štátnom zamestnancovi len s jeho súhlasom alebo ak
to ustanovuje osobitný predpis.

(4) Po skončení štátnozamestnaneckého pomeru
služobný úrad uchováva osobný spis štátneho zamest-
nanca 50 rokov.

§ 74

Služobný preukaz štátneho zamestnanca

Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby
preukazuje služobným preukazom. Služobný preukaz,
ktorý vyhotoví služobný úrad, obsahuje najmä označe-
nie služobného úradu, meno a priezvisko štátneho za-
mestnanca, osobné číslo pridelené štátnemu zamest-
nancovi a fotografiu štátneho zamestnanca.

§ 75

Služobný poriadok

Služobný úrad vydá služobný poriadok po predchá-
dzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je ne-
platný. V služobnom poriadku služobný úrad najmä
špecifikuje služobné podmienky upravené týmto záko-

nom a upraví, ktoré porušenie povinností štátneho za-
mestnanca sa považuje za závažné porušenie služobnej
disciplíny.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VZDELÁVANIE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

§ 76

(1) Služobný úrad organizuje, zabezpečuje a umož-
ňuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelá-
vanie štátnych zamestnancov.53) Ustanovenia o vzdelá-
vaní štátnych zamestnancov upravené osobitným
predpisom týmto nie sú dotknuté.54)

(2) Služobný úrad vytvára podmienky na vzdelávanie
štátnych zamestnancov prehlbovaním kvalifikácie
a zvyšovaním kvalifikácie.

(3) Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odbor-
né vzdelávanie štátnych zamestnancov s cieľom prie-
bežného udržiavania, zdokonaľovania a dopĺňania po-
žadovaných vedomostí a schopností potrebných na
vykonávanie štátnej služby.

(4) Zvyšovanie kvalifikácie je získanie
a) vyššieho stupňa vzdelania v súlade so špecifickými

požiadavkami a potrebami služobného úradu,
b) osobitných kvalifikačných predpokladov, ktoré sú

na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestna-
neckom mieste podľa opisu činností štátnozamest-
naneckého miesta potrebné.

(5) Služobný úrad, ktorým je ministerstvo alebo
ostatný ústredný orgán štátnej správy, koordinuje
vzdelávanie štátnych zamestnancov v služobnom úra-
de, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu po-
dľa osobitného predpisu.18)

Prehlbovanie kval i f ikácie

§ 77

(1) Prehlbovanie kvalifikácie sa uskutočňuje
a) adaptačným vzdelávaním,
b) priebežným vzdelávaním,
c) špecifickým vzdelávaním.

(2) Adaptačné vzdelávanie sprostredkúva štátnemu
zamestnancovi v adaptačnom období informácie a ve-
domosti smerujúce k osvojeniu si základných zručnos-
tí potrebných na vykonávanie činností v štátnej službe.
Adaptačné vzdelávanie pozostáva zo
a) všeobecnej časti, ktorá je zameraná najmä na získa-

nie vedomostí o Ústave Slovenskej republiky, vše-
obecne záväzných právnych predpisoch upravujú-
cich štátnozamestnanecké vzťahy, organizácii
štátnej správy, Európskej únii, komunikácii a etike
štátneho zamestnanca,

b) špecifickej časti, ktorá je zameraná najmä na získa-
nie informácií o úlohách a postavení príslušného
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služobného úradu a o jeho vnútorných normatív-
nych aktoch a na získanie informácií o úlohách vy-
konávaných v organizačnom útvare, v ktorom štátny
zamestnanec vykonáva štátnu službu.

(3) Priebežné vzdelávanie je zamerané najmä na
a) profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním

kvalifikácie v oblasti činností, ktoré štátny zamest-
nanec podľa služobnej zmluvy vykonáva na štátno-
zamestnaneckom mieste,

b) jazykové vzdelávanie, ktorým je na účely tohto záko-
na zvyšovanie úrovne ovládania štátneho jazyka
a cudzieho jazyka a rozširovanie jazykových vedo-
mostí štúdiom ďalšieho cudzieho jazyka,

c) získanie a prehlbovanie zručností potrebných na vy-
konávanie funkcie vedúceho zamestnanca.

(4) Špecifické vzdelávanie je zamerané najmä na
a) vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda určí ako prio-

ritné na plnenie svojich úloh,
b) vzdelávanie v oblasti informačných technológií,
c) vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja.

(5) Prehlbovanie kvalifikácie podľa odseku 1 sa môže
uskutočňovať formou prezenčného vzdelávania, diš-
tančného vzdelávania, samoštúdia, prostriedkami
elektronickej komunikácie, odborných pobytov, účas-
ťou na konferenciách, účasťou na odborných seminá-
roch, účasťou na kurzoch a inými formami.

§ 78

(1) Služobný úrad zabezpečí štátnemu zamestnanco-
vi prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu najmenej piatich
služobných dní v kalendárnom roku. Za tento čas patrí
štátnemu zamestnancovi funkčný plat. Náklady na
prehlbovanie kvalifikácie uhrádza služobný úrad. Slu-
žobný úrad uhrádza štátnemu zamestnancovi, ktorý je
dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cu-
dziny, náklady na prehlbovanie kvalifikácie v cudzine
najviac do výšky nákladov na prehlbovanie kvalifikácie
v Slovenskej republike.

(2) Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom
uzatvoriť písomnú dohodu o prehlbovaní kvalifikácie,
ak prehlbovanie kvalifikácie presahuje päť služobných
dní v kalendárnom roku alebo ak predpokladané ná-
klady na prehlbovanie kvalifikácie dosahujú aspoň
3 500 eur. Služobný úrad pri uzatvorení dohody o pre-
hlbovaní kvalifikácie postupuje primerane podľa § 80
ods. 2 až 4 a 8.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na adaptač-
né vzdelávanie.

§ 79

(1) Podrobnosti o rozsahu, obsahu a formách adap-
tačného vzdelávania upraví služobný predpis.

(2) Podrobnosti o formách prehlbovania kvalifikácie
podľa § 77 ods. 5 a podrobnosti o poskytovaní a čerpaní

služobných dní podľa § 78 ods. 1 upraví služobný pred-
pis.

§ 80

Zvyšovanie kvalifikácie

(1) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi na
jeho žiadosť umožniť zvyšovanie kvalifikácie podľa § 76
ods. 4 písm. a), ak toto zvyšovanie je v súlade s potre-
bou služobného úradu. Na tento účel služobný úrad
uzatvorí so štátnym zamestnancom písomnú dohodu
o zvyšovaní kvalifikácie.

(2) Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie obsahuje
a) druh kvalifikácie a formu štúdia,55)
b) študijný odbor, druh študijného programu,56) študij-

ný plán a označenie školy,
c) dobu, po ktorú je štátny zamestnanec povinný zotr-

vať v štátnozamestnaneckom pomere po zvýšení
kvalifikácie,

d) druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktorú štátny za-
mestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať
v štátnozamestnaneckom pomere počas dohodnutej
doby.

(3) Doba zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere
podľa odseku 2 písm. c) nesmie byť dlhšia ako päť ro-
kov. Ak štátny zamestnanec nesplní záväzok podľa od-
seku 2 písm. c), je povinný uhradiť úplne alebo čiastoč-
ne náklady v závislosti od dĺžky zotrvania
v štátnozamestnaneckom pomere; to neplatí, ak sa
štátnozamestnanecký pomer skončil podľa § 47
písm. a) až d). Najvyššia suma úhrady nákladov, ktoré
štátny zamestnanec uhradí podľa odseku 2 písm. d),
nesmie byť vyššia ako tri štvrtiny celkovej sumy nákla-
dov vynaložených služobným úradom.

(4) Do doby zotrvania v štátnozamestnaneckom po-
mere podľa odseku 2 písm. c) sa nezapočítava čas
a) mimoriadnej služby a alternatívnej služby,24)
b) rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka prá-

ce),
c) zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 42,
d) čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funk-

čný plat.

(5) Služobný úrad na zvyšovanie kvalifikácie poskyt-
ne štátnemu zamestnancovi služobné voľno na základe
potvrdenia vzdelávacieho zariadenia o druhu študijné-
ho programu a dĺžke trvania štúdia podľa osobitného
predpisu56) v rozsahu
a) potrebnom na účasť na vyučovaní,
b) 2 služobných dní na prípravu a vykonanie každej

skúšky podľa študijného programu alebo študijného
plánu,

c) 20 služobných dní na prípravu a vykonanie každej
štátnej skúšky v prvom a druhom stupni vysoko-
školského vzdelávania,57)

d) 10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce
v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelá-
vania,

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 400/2009 Strana 3065

55) § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
56) § 52 až 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57) § 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.



e) 10 služobných dní na vypracovanie dizertačnej prá-
ce a 15 služobných dní na prípravu obhajoby dizer-
tačnej práce.

(6) Štátny zamestnanec je povinný preukázať výsled-
ky skúšok, na ktoré mu služobný úrad poskytol služob-
né voľno.

(7) Za čas služobného voľna podľa odseku 5 patrí
štátnemu zamestnancovi funkčný plat. Štátnemu za-
mestnancovi nepatrí funkčný plat za čas služobného
voľna poskytnutého na vykonanie opravnej skúšky.

(8) Ak štátny zamestnanec neukončí úspešne štú-
dium, môže služobný úrad od štátneho zamestnanca
požadovať náhradu škody podľa § 115 a 116.

(9) Služobný úrad v prípade zvyšovania kvalifikácie
podľa § 76 ods. 4 písm. b) postupuje primerane podľa
odsekov 1 až 8.

P IATA ČASŤ

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

P R V Á H L A V A

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI

§ 81

Plat štátneho zamestnanca

Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanove-
ných týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí
a) funkčný plat,
b) plat za štátnu službu nadčas,
c) plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mies-

te vykonávania štátnej služby,
d) príplatok za štátnu službu v noci,
e) príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
f) príplatok za štátnu službu vo sviatok,
g) odmena.

§ 82

Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanove-
ných týmto zákonom okrem platu podľa § 81 patrí
a) náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti

mimo miesta vykonávania štátnej služby,
b) náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení

pre obdobie krízovej situácie.

§ 83

Funkčný plat

(1) Funkčný plat štátneho zamestnanca tvorí mesač-
ne súčet tarifného platu a
a) príplatku za riadenie,
b) príplatku za zastupovanie,
c) osobného príplatku,
d) príplatku za zmennosť,
e) príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti,

f) platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štát-
nej služby,

g) príplatku za vedenie služobného motorového vozidla
a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo,

h) rozdielového príplatku podľa § 132 ods. 2,
i) osobitného príplatku podľa § 132 ods. 3,
j) doplatku podľa § 34 ods. 4,

k) vyrovnania podľa § 133.

(2) Funkčný plat na účely tohto zákona je aj mimo-
riadny plat, ktorý patrí štátnemu zamestnancovi na
štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej význam-
nosti; tomuto štátnemu zamestnancovi nepatria plato-
vé náležitosti podľa § 81 písm. b) až f) a § 82. Mimoriad-
ny plat určí vláda, ktorá ho môže znížiť, ak štátny
zamestnanec na štátnozamestnaneckom mieste mimo-
riadnej významnosti nedosahuje vládou požadovanú
úroveň kvality plnenia úloh.

(3) Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný
plat určený štátnemu zamestnancovi podľa § 86.

(4) Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo
výške platu poslanca národnej rady,58) ktorý patrí štát-
nemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom
úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúcemu ostatného
ústredného orgánu štátnej správy; tomuto štátnemu
zamestnancovi nepatria platové náležitosti podľa § 81
písm. b) až f) a § 82.

§ 84

Tarifný plat

(1) Tarifný plat na účely tohto zákona tvorí
a) platová tarifa

1. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 ale-
bo podľa § 113,

2. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 ale-
bo podľa § 113 zvýšená o 20 % u štátnych zamest-
nancov v služobnom úrade, ktorým je úrad vlády,
ktorí plnia úlohy spojené s odborným, organizač-
ným a technickým zabezpečením činnosti vlá-
dy,59) alebo

3. podľa osobitného predpisu u štátnych zamest-
nancov v služobných úradoch uvedených v § 9
ods. 2 písm. a) až e),

b) zvýšenie platovej tarify za služobnú prax podľa odse-
ku 2.

(2) Platová tarifa podľa odseku 1 písm. a) sa za každý
rok služobnej praxe zvýši o 1 %, najviac však za 32 ro-
kov.

(3) Zvýšenie platovej tarify podľa odseku 1 písm. a)
druhého bodu a podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na 50
eurocentov nahor.

§ 85

Služobná prax

(1) Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca
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sa započítava čas trvania štátnozamestnaneckého po-
meru okrem času
a) zaradenia mimo činnej štátnej služby podľa § 42; to

neplatí, ak sa v trestnom konaní nepotvrdili dôvody
pre zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej
štátnej služby,

b) čerpania služobného voľna, za ktorý nepatrí funkč-
ný plat, trvajúceho nepretržite aspoň desať služob-
ných dní okrem služobného voľna podľa § 69 ods. 1
písm. d).

(2) Do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca
sa započítava aj
a) čas vykonávania štátnej služby vrátane času, ktorý

sa posudzuje za vykonávanie štátnej služby, podľa
predpisov platných do 31. októbra 2009,

b) odborná prax podľa § 132 ods. 1.

(3) Ten istý čas možno započítať do dĺžky služobnej
praxe len raz.

(4) Na účely započítavania služobnej praxe čas trva-
nia predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pome-
ru preukazuje služobnému úradu štátny zamestnanec.

§ 86

Osobný plat

Štátnemu zamestnancovi okrem štátneho zamest-
nanca vo verejnej funkcii možno určiť osobný plat po-
čas vykonávania osobitne významných úloh alebo mi-
moriadne náročných úloh. Osobný plat určený
štátnemu zamestnancovi nesmie byť nižší ako funkčný
plat, ktorý by štátnemu zamestnancovi patril podľa
§ 83 ods. 1. Osobný plat sa štátnemu zamestnancovi
poskytuje, pokiaľ trvajú dôvody a podmienky, na zákla-
de ktorých mu bol určený. Určený osobný plat možno
zvýšiť, znížiť alebo odňať na základe úrovne kvality pl-
nenia úloh.

§ 87

Príplatok za riadenie

(1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za ria-
denie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z plato-
vej tarify, ktorá mu patrí podľa § 84 ods. 1 písm. a). Roz-
pätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia je
uvedené v prílohe č. 4. Príplatok za riadenie určí vedúci
úradu s prihliadnutím na náročnosť riadiacej činnosti
vedúceho zamestnanca pevnou sumou zaokrúhlenou
na 50 eurocentov nahor.

(2) Príplatok za riadenie patrí odo dňa vymenovania
do funkcie vedúceho zamestnanca v pomernej výške
zodpovedajúcej času vykonávania funkcie v kalendár-
nom mesiaci.

§ 88

Príplatok za zastupovanie

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje vedú-
ceho zamestnanca v plnom rozsahu jeho riadiacej čin-
nosti dlhšie ako dva týždne, patrí príplatok za zastupo-
vanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného
vedúceho zamestnanca.

(2) Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odse-
ku 1 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet súm ich
príplatku za zastupovanie nesmie byť vyšší ako suma
príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamest-
nanca.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje v pl-
nom rozsahu riadiacej činnosti dlhšie ako dva týždne
vedúceho zamestnanca, ktorý má určený mimoriadny
plat alebo osobný plat, patrí príplatok za zastupovanie
v sume určenej v rámci rozpätia percentuálneho po-
dielu z platovej tarify, ktorá by patrila zastupovanému
vedúcemu zamestnancovi podľa opisu činností štátno-
zamestnaneckého miesta, pre stupeň riadenia zodpo-
vedajúci zastupovanému vedúcemu zamestnancovi
podľa prílohy č. 4.

(4) Ak vedúceho zamestnanca zastupujú podľa odse-
ku 3 súčasne viacerí štátni zamestnanci, súčet súm ich
príplatku za zastupovanie nesmie byť vyšší ako suma
určená podľa odseku 3.

(5) Príplatok za zastupovanie patrí štátnemu zamest-
nancovi od prvého dňa zastupovania vedúceho zamest-
nanca v pomernej výške zodpovedajúcej času zastupo-
vania v kalendárnom mesiaci.

§ 89

Osobný príplatok

(1) Štátnemu zamestnancovi za kvalitné plnenie slu-
žobných úloh možno priznať osobný príplatok až do
výšky 100 % z platovej tarify, ktorá štátnemu zamest-
nancovi patrí podľa § 84 ods. 1 písm. a). Osobný prípla-
tok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro-
centov nahor.

(2) Osobný príplatok podľa odseku 1 možno zvýšiť,
znížiť alebo odňať na základe úrovne kvality plnenia
služobných úloh alebo pri zmene štátnozamestnanec-
kého pomeru podľa § 32.

§ 90

Príplatok za zmennosť

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorého týždenný slu-
žobný čas je rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovno-
merne tak, že vykonáva štátnu službu striedavo vo via-
cerých služobných zmenách, patrí príplatok za
zmennosť vo výške 1,5 % až 12 % z platovej tarify 1. pla-
tovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113 určený
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(2) Podrobnosti o poskytovaní príplatku za zmennosť
určí služobný predpis.

§ 91

Príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu
službu v cudzine v krízovej oblasti, patrí príplatok až do
výšky 10 % zo súčtu jeho tarifného platu a osobného
príplatku. Suma príplatku za štátnu službu v krízovej
oblasti sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50
eurocentov nahor.
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(2) Krízové oblasti na účely odseku 1 ustanoví vše-
obecne záväzný právny predpis, ktorý vydá minister-
stvo zahraničných vecí.

§ 92

Platová kompenzácia
za sťažené vykonávanie štátnej služby

(1) Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompen-
zácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej len
„platová kompenzácia“) pri vykonávaní činností uvede-
ných v odseku 2, ak tieto činnosti príslušný orgán ve-
rejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo štvrtej ka-
tegórie podľa osobitného predpisu60) a ak pri ich
vykonávaní intenzita pôsobenia faktorov prostredia,
v ktorom štátny zamestnanec plní úlohy, napriek vyko-
naným technickým, organizačným a špecifickým
ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobit-
ných predpisov vyžaduje, aby štátny zamestnanec po-
užíval na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné
pracovné prostriedky.

(2) Činnosti, pri ktorých patrí štátnemu zamestnan-
covi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané
v prostredí, v ktorom pôsobia
a) chemické faktory,
b) karcinogénne a mutagénne faktory,
c) biologické faktory,
d) prach,
e) fyzikálne faktory.

(3) Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompen-
zácia pri vykonávaní činností zaradených do
a) tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % až 16,2 %

z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3
alebo podľa § 113,

b) štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % až 29,8 %
z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3
alebo podľa § 113.

(4) Ak štátny zamestnanec vykonáva rôzne činnosti,
ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, patrí
mu platová kompenzácia najmenej na spodnej hranici
rozpätia určeného pre štvrtú kategóriu.

(5) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi
poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní čin-
ností zaradených do druhej kategórie v rámci rozpätia
1 % až 10 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prí-
lohy č. 3 alebo podľa § 113.

(6) Platová kompenzácia sa určuje pevnou sumou za-
okrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(7) Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie
určí služobný predpis.

§ 93

Príplatok za vedenie služobného motorového vozidla
a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý skutočne jazdí
služobným motorovým vozidlom, patrí príplatok za ve-

denie služobného motorového vozidla až do výšky 13
eur mesačne.

(2) Štátnemu zamestnancovi, ktorý má pridelené do
trvalej starostlivosti služobné motorové vozidlo a týmto
služobným motorovým vozidlom skutočne jazdí, patrí
príplatok za vedenie služobného motorového vozidla
a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo až do
výšky 20 eur mesačne.

(3) Podmienky poskytovania príplatku za vedenie
služobného motorového vozidla a za starostlivosť o slu-
žobné motorové vozidlo určí služobný predpis.

§ 94

Plat za štátnu službu nadčas

(1) Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu
nadčas náhradné voľno. Služobný úrad poskytne štát-
nemu zamestnancovi náhradné voľno, ak tomu nebrá-
ni naliehavý záujem služobného úradu v súvislosti
s vykonávaním štátnej služby. Náhradné voľno sa po-
skytne najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po
vykonaní štátnej služby nadčas. Za čas čerpania ná-
hradného voľna patrí štátnemu zamestnancovi funkč-
ný plat.

(2) Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za
štátnu službu nadčas neposkytne náhradné voľno,
patrí mu za hodinu štátnej služby nadčas plat v sume
príslušnej časti funkčného platu zvýšenej o 30 %. Za
štátnu službu nadčas v deň nepretržitého odpočinku
v týždni patrí štátnemu zamestnancovi plat za štátnu
službu nadčas v sume príslušnej časti funkčného platu
zvýšenej o 60 %.

(3) Ak štátny zamestnanec štátnu službu nadčas vy-
konáva v noci, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, patria
mu aj príplatky podľa § 96 až 98, a to aj vtedy, ak mu za
štátnu službu nadčas bolo poskytnuté náhradné voľno.

(4) Funkčný plat vedúceho úradu a štátneho zamest-
nanca vo verejnej funkcii je určený s prihliadnutím na
prípadnú štátnu službu nadčas.

§ 95

Plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti

Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním
dohodnutú služobnú pohotovosť v mieste vykonávania
štátnej služby patrí plat za neaktívnu časť služobnej
pohotovosti v sume 50 % z príslušnej časti funkčného
platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej poho-
tovosti. Za nariadenú alebo dohodnutú služobnú poho-
tovosť v mieste vykonávania štátnej služby v deň slu-
žobného pokoja patrí štátnemu zamestnancovi plat za
neaktívnu časť služobnej pohotovosti v sume 100 %
z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu ne-
aktívnej časti služobnej pohotovosti. Za neaktívnu časť
služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej
služby štátnemu zamestnancovi nepatria príplatky
podľa § 96 až 98 a plat za štátnu službu nadčas. Ak sa
služobný úrad so štátnym zamestnancom dohodne na
poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť slu-
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žobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služ-
by, patrí štátnemu zamestnancovi za každú hodinu tej-
to služobnej pohotovosti hodina náhradného voľna, za
ktoré sa poskytne plat za neaktívnu časť služobnej po-
hotovosti podľa prvej vety alebo podľa druhej vety. Za
čas čerpania náhradného voľna štátnemu zamestnan-
covi nepatrí funkčný plat.

§ 96

Príplatok za štátnu službu v noci

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby
v noci patrí príplatok v sume 25 % z príslušnej časti
funkčného platu.

§ 97

Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby
v sobotu a v nedeľu patrí príplatok v sume 30 % z prí-
slušnej časti funkčného platu.

§ 98

Príplatok za štátnu službu vo sviatok

(1) Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu
vo sviatok61) náhradné voľno. Služobný úrad poskytne
štátnemu zamestnancovi náhradné voľno, ak tomu ne-
bráni naliehavý záujem služobného úradu v súvislosti
s vykonávaním štátnej služby. Náhradné voľno sa po-
skytne najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po
vykonaní štátnej služby vo sviatok. Za čas čerpania ná-
hradného voľna patrí štátnemu zamestnancovi funkč-
ný plat.

(2) Ak služobný úrad štátnemu zamestnancovi za
štátnu službu vo sviatok neposkytne náhradné voľno,
patrí mu za hodinu štátnej služby vo sviatok príplatok
v sume 100 % z príslušnej časti funkčného platu.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý nevykonával
štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý
služobný deň, patrí za tento deň funkčný plat.

§ 99

Odmena

(1) Štátnemu zamestnancovi možno poskytnúť od-
menu
a) za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vyko-

nanie služobných úloh nad rozsah činností vyplýva-
júcich z opisu činností štátnozamestnaneckého
miesta,

b) za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, výz-
namnej služobnej úlohy alebo vopred určenej slu-
žobnej úlohy alebo jej ucelenej časti,

c) za plnenie služobných úloh neprítomného štátneho

zamestnanca, ak mu nepatrí príplatok za zastupo-
vanie,

d) pri dosiahnutí 50 rokov veku, najviac v sume jeho
posledne priznaného funkčného platu,

e) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa
§ 47 písm. a) až d) za kvalitné plnenie služobných
úloh, najviac v sume jeho posledne priznaného
funkčného platu,

f) pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pome-
ru po preukázaní nároku na predčasný starobný dô-
chodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôcho-
dok, najviac v sume trojnásobku jeho posledne
priznaného funkčného platu, ak požiada o poskyt-
nutie uvedeného dôchodku pred skončením štátno-
zamestnaneckého pomeru.

(2) Návrh na poskytnutie odmeny vrátane jej sumy
písomne odôvodní priamo nadriadený vedúci zamest-
nanec.

§ 100

Náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti

(1) Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo
s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta
vykonávania štátnej služby na dohodnutom mieste
patrí náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti
v sume
a) 15 % z príslušnej časti funkčného platu za každú ho-

dinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b) 25 % z príslušnej časti funkčného platu za každú ho-

dinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň
služobného pokoja.

(2) Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo
s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta
vykonávania štátnej služby s možnosťou použitia mo-
bilných prostriedkov spojenia patrí náhrada za neak-
tívnu časť služobnej pohotovosti v sume
a) 5 % z príslušnej časti funkčného platu za každú ho-

dinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b) 10 % z príslušnej časti funkčného platu za každú ho-

dinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň
služobného pokoja.

§ 101

Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní
opatrení pre obdobie krízovej situácie

(1) Štátnemu zamestnancovi zaradenému do plánu
vyrozumenia, ktorý je povinný v stave bezpečnosti62)
hlásiť vedúcemu zamestnancovi miesto pobytu a spô-
sob vyrozumenia mimo služobného času vykonávania
štátnej služby, v stave bezpečnosti pripravovať sa na
plnenie osobitných úloh, ktoré bude plniť v období krí-
zovej situácie,63) a byť pripravený dostaviť sa určeným
spôsobom na plnenie osobitných úloh pre obdobie krí-
zovej situácie, patrí mesačne náhrada za pohotovosť
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61) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v zne-
ní neskorších predpisov.

62) Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového sta-
vu.

63) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
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pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situá-
cie vo výške 3,5 % až 35,4 % z platovej tarify 1. platovej
triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113 a v služob-
ných úradoch uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až e) z pla-
tovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpi-
su. Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení
pre obdobie krízovej situácie sa určuje pevnou sumou
zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(2) Podmienky poskytovania náhrady za pohotovosť
pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situá-
cie určí služobný predpis.

§ 102

Plat pri dočasnom vyslaní
a poskytovanie návratného preddavku

pri dočasnom vyslaní

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vysla-
ný podľa § 40, sa poskytuje zahraničný funkčný plat.
Zahraničný funkčný plat tvorí súčin funkčného platu
a platového koeficientu. Suma zahraničného funkčné-
ho platu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Platová náležitosť podľa § 81 písm. b) až g) a § 82 sa po-
skytuje pred prepočtom platovým koeficientom.

(2) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vysla-
ný podľa § 40 a ktorému patrí funkčný plat podľa § 78
ods. 1 a § 98 ods. 3, sa poskytuje zahraničný funkčný
plat. Ak štátnemu zamestnancovi patrí funkčný plat
podľa § 78 ods. 1, patrí mu zahraničný funkčný plat len
vtedy, ak sa prehlbovanie kvalifikácie uskutočňuje
v mieste vykonávania štátnej služby v cudzine. Zahra-
ničný funkčný plat patrí štátnemu zamestnancovi aj za
čas služobného voľna, za ktorý patrí funkčný plat.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vysla-
ný podľa § 40, patrí za čas čerpania dovolenky zahra-
ničný funkčný plat. Štátnemu zamestnancovi podľa pr-
vej vety za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky, ktorú štátny zamestna-
nec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho ka-
lendárneho roka, patrí zahraničný funkčný plat. Ak
štátny zamestnanec z dôvodu skončenia štátnozamest-
naneckého pomeru nemohol vyčerpať dovolenku, patrí
mu za nevyčerpanú dovolenku funkčný plat pred
uplatnením postupu podľa odseku 1.

(4) Funkčný plat štátneho zamestnanca, ktorý je do-
časne vyslaný podľa § 40, na účely § 94, § 96 až 98 je
jeho funkčný plat pred uplatnením postupu podľa od-
seku 1.

(5) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vysla-
ný podľa § 40, patrí zahraničný funkčný plat vo výške
zodpovedajúcej odslúženému času.

(6) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štátneho

zamestnanca, u ktorého sa predpokladá dočasné vy-
slanie kratšie ako šesť mesiacov. Na účely tohto zákona
sa dočasné vyslanie kratšie ako šesť mesiacov považuje
za zahraničnú služobnú cestu a štátnemu zamestnan-
covi patria náhrady podľa osobitného predpisu.35)

(7) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnanco-
vi návratný preddavok na úhradu výdavkov súvisiacich
s dočasným vyslaním, najviac do výšky dvojnásobku
zahraničného funkčného platu. Štátny zamestnanec je
povinný poskytnutý návratný preddavok vrátiť najne-
skôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca na-
sledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento preddavok
poskytnutý. Pri skončení dočasného vyslania pred
uplynutím doby šiestich mesiacov je štátny zamestna-
nec povinný vrátiť poskytnutý preddavok najneskôr
pred odchodom z cudziny. Ak štátny zamestnanec ne-
vráti návratný preddavok do stanovenej doby, služobný
úrad je oprávnený vykonať zrážku z jeho platu.

(8) Služobný úrad na písomnú žiadosť štátneho za-
mestnanca, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40 v štáte,
ktorý nie je členským štátom Európskej menovej únie,
môže po vykonaní zrážok z platu vyplácať zahraničný
funkčný plat a platové náležitosti podľa § 81 písm. b) až
g) a § 82 a plnenia poskytované štátnemu zamestnan-
covi podľa osobitných predpisov64) alebo ich časť v cu-
dzej mene. Na účely určenia sumy platu v cudzej mene
sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhláse-
ný Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska,65) ktorý je platný k prvému dňu me-
siaca, za ktorý patrí štátnemu zamestnancovi plat v cu-
dzej mene.

§ 103

Platový koeficient

(1) Platový koeficient príslušného štátu na kalendár-
ny rok sa určí ako súčin
a) pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európ-

skej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej sku-
piny AD v triede 5 v prvom stupni66) k finančnému
ohodnoteniu platovej tarify štátneho zamestnanca
vo funkcii odborný radca,

b) pomeru priemeru indexov životných nákladov prí-
slušného štátu dočasného vyslania podľa štatistiky
Organizácie Spojených národov k priemeru indexov
životných nákladov Belgicka podľa štatistiky Orga-
nizácie Spojených národov a

c) koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdro-
jových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom fi-
nancií Slovenskej republiky v spolupráci s minister-
stvom zahraničných vecí.

(2) Do indexov životných nákladov podľa odseku 1
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64) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov.

65) Článok 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E,
29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

66) Nariadenie Rady č. 259/68 z 29. februára 1968 upravujúce Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky za-
mestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Služobný poriadok úradníkov) (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968) v platnom
znení.
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písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytova-
nie.

(3) Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný
podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných
miest.

(4) Podrobnosti výpočtu platového koeficientu usta-
noví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá mi-
nisterstvo zahraničných vecí po dohode s Minister-
stvom financií Slovenskej republiky.

(5) Platový koeficient príslušného štátu vypočítaný
podľa odseku 4 vydá ministerstvo zahraničných vecí
opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného
znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

D R U H Á HL A V A

ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI

§ 104

Hmotné výhody a paušálne náhrady

(1) Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v služob-
nom úrade, ktorým je ministerstvo, má právo na bez-
platné
a) používanie služobného motorového vozidla s pride-

leným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funk-
cie alebo v súvislosti s ňou,

b) poskytnutie a používanie služobného mobilného te-
lefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vy-
konávania štátnej služby a mimo neho.

(2) Limit na bezplatné používanie služobného mobil-
ného telefónu určí služobný predpis.

(3) Hmotné výhody podľa odseku 1 patria aj vedúce-
mu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom
úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej sprá-
vy, kancelária národnej rady, kancelária prezidenta
a kancelária ústavného súdu, ak mu nie sú poskytnuté
podľa osobitného predpisu.

(4) Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii je povin-
ný odovzdať služobný mobilný telefón poskytnutý po-
dľa odseku 1 písm. b) v deň skončenia vykonávania
funkcie, v súvislosti s ktorou mu bol mobilný telefón
poskytnutý.

(5) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii
v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúce-
mu ostatného ústredného orgánu štátnej správy na po-
krytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osob-
ných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie
patrí paušálna náhrada67) mesačne v sume, ktorou je
121 % z platovej tarify 11. platovej triedy podľa prílohy
č. 3 alebo podľa § 113. Nárok na paušálnu náhradu
vzniká odo dňa začatia vykonávania funkcie a zaniká
dňom skončenia vykonávania funkcie.

(6) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii
v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až c)
na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných
osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie
patrí paušálna náhrada67) mesačne v sume, ktorou je

121 % z platovej tarify 9. platovej triedy podľa osobitné-
ho predpisu. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo
dňa začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skon-
čenia vykonávania funkcie.

(7) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii
v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán
štátnej správy a ktorému nepatrí paušálna náhrada
podľa odseku 5, na pokrytie nevyhnutných výdavkov za
služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vyko-
návaním funkcie patrí paušálna náhrada67) mesačne
v sume, ktorou je 41 % z platovej tarify 1. platovej triedy
podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 113. Nárok na paušál-
nu náhradu vzniká odo dňa začatia vykonávania funk-
cie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.

(8) Paušálna náhrada podľa odsekov 5 až 7 sa určuje
pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor.

§ 105

Jednorazové mimoriadne odškodnenie

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný inva-
lidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových
udalostí a živelných udalostí v súvislosti s vykonáva-
ním štátnej služby, sa poskytne jednorazové mimoriad-
ne odškodnenie
a) v sume 6 násobku až 12 násobku jeho posledne pri-

znaného funkčného platu, ak sa uvedené udalosti
stali na území Slovenskej republiky alebo v cudzine
počas zahraničnej služobnej cesty,

b) v sume 3,6 násobku až 7,2 násobku jeho posledne
priznaného zahraničného funkčného platu, ak sa
uvedené udalosti stali v cudzine a ide o štátneho za-
mestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzi-
ne.

(2) Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uve-
dených v odseku 1 písm. a) zomrie, poskytne sa pozos-
talému manželovi, ktorý s ním žije v domácnosti, jedno-
razové mimoriadne odškodnenie v sume
dvanásťnásobku posledne priznaného funkčného pla-
tu štátneho zamestnanca. Jednorazové mimoriadne
odškodnenie sa poskytne aj každému nezaopatrenému
dieťaťu štátneho zamestnanca s nárokom na sirotský
dôchodok v sume päťnásobku posledne priznaného
funkčného platu štátneho zamestnanca.

(3) Ak štátny zamestnanec v dôsledku udalostí uve-
dených v odseku 1 písm. b) zomrie, poskytne sa pozos-
talému manželovi, ktorý s ním žije v domácnosti, jedno-
razové mimoriadne odškodnenie v sume deväťnásobku
posledne priznaného zahraničného funkčného platu
štátneho zamestnanca. Jednorazové mimoriadne od-
škodnenie sa poskytne aj každému nezaopatrenému
dieťaťu štátneho zamestnanca s nárokom na sirotský
dôchodok v sume trojnásobku posledne priznaného za-
hraničného funkčného platu štátneho zamestnanca.

(4) Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa od-
sekov 1 až 3 sa poskytne v eurách.

(5) Podrobnosti o poskytnutí jednorazového mimo-
riadneho odškodnenia určí služobný predpis.
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§ 106

Ocenenie konania pri mimoriadnych udalostiach

Služobný úrad môže poskytnúť štátnemu zamest-
nancovi ocenenie za zásluhy pri záchranných prácach
pri mimoriadnych udalostiach. Ocenenie môže mať pe-
ňažnú, vecnú alebo inú formu.

T R E T I A H L A V A

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
O PLATOVÝCH NÁLEŽITOSTIACH

A ĎALŠÍCH NÁLEŽITOSTIACH

§ 107

Služobný úrad zabezpečí ochranu údajov štátneho
zamestnanca o jeho platových náležitostiach a ďalších
náležitostiach; tým nie je dotknutá povinnosť poskyt-
núť tieto údaje, ak to ustanovuje osobitný predpis.

§ 108

(1) Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii určí
plat ten, kto ho zvolil, vymenoval alebo poveril, ak oso-
bitný predpis neustanovuje inak.

(2) Vedúcemu úradu, ktorý nie je štátnym zamest-
nancom vo verejnej funkcii, určí plat ten, kto ho do
funkcie vymenoval, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.

(3) Odborníkovi ústavného činiteľa určí plat ten, pre
koho plní úlohy.

§ 109

(1) Platová náležitosť podľa § 83 ods. 1 a § 84 ods. 1
a funkčný plat podľa § 83 ods. 2 až 4 sa pomerne krátia
a) za poskytnuté služobného voľno, za ktoré nepatrí

funkčný plat; to neplatí, ak si štátny zamestnanec so
súhlasom služobného úradu poskytnuté služobné
voľno odpracuje,

b) ak štátny zamestnanec neodpracuje ustanovený
týždenný služobný čas v služobnom úrade,

c) ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu
v kratšom týždennom služobnom čase, ako je usta-
novený týždenný služobný čas v služobnom úrade.

(2) Suma platovej náležitosti a funkčného platu po-
dľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent na-
hor.

§ 110

(1) Štátnemu zamestnancovi, u ktorého došlo k zme-
ne štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 31 ods. 1
písm. a) na funkciu s vyššou náročnosťou činnosti ale-
bo nižšou náročnosťou činnosti, patrí odo dňa zmeny
štátnozamestnaneckého pomeru platová tarifa zodpo-
vedajúca tejto funkcii a zvýšenie platovej tarify podľa
§ 84 ods. 1 písm. b).

(2) Zmena sumy platovej náležitosti podľa § 83 ods. 1

písm. a) až g) a j) štátnemu zamestnancovi patrí odo
dňa, v ktorom došlo k zmene tejto sumy.

§ 111

Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšenie platovej tari-
fy podľa § 84 ods. 1 písm. b)
a) odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády,

ktorým sa ustanovia zvýšené platové tarify štátnych
zamestnancov,

b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom do-
siahol ďalší rok služobnej praxe započítanej podľa
§ 85.

§ 112

(1) Príslušná časť funkčného platu na účely tohto zá-
kona je podiel funkčného platu a priemerného počtu
služobných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v ro-
ku. Priemerný počet služobných hodín pripadajúci na
jeden mesiac v roku je súčin priemerného počtu týž-
dňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku a ustanove-
ného týždenného služobného času štátneho zamest-
nanca. Suma príslušnej časti funkčného platu sa
zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

(2) Suma zistená podľa § 94 až 98 a § 100 sa zaokrúh-
ľuje na najbližší eurocent nahor.

§ 113

(1) Nariadenie vlády v nadväznosti na kolektívnu
zmluvu vyššieho stupňa68) dohodnutú na príslušný ka-
lendárny rok ustanoví zvýšené platové tarify štátnych
zamestnancov v závislosti od predpokladaného vývoja
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v podnikateľ-
skej sfére a od zdrojových možností štátneho rozpočtu
na príslušný rok. Zvýšené platové tarify sa zaokrúhľujú
na 50 eurocentov nahor. Platové tarify uvedené v prílo-
he č. 3 strácajú platnosť ustanovením zvýšených plato-
vých taríf podľa prvej vety.

(2) Zvýšenie platových taríf a termín účinnosti ich
zvýšenia podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na
príslušný kalendárny rok sa zahrnie do návrhu zákona
o štátnom rozpočte.

(3) Ak sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa neuza-
tvorí, zvýšenie platových taríf a termín ich účinnosti
ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok.

§ 114

(1) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na slu-
žobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na kto-
rých sa vzťahuje tento zákon, obsahujú ustanovenia
o mzde, rozumie sa ňou plat podľa tohto zákona.

(2) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na slu-
žobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na kto-
rých sa vzťahuje tento zákon, obsahujú ustanovenia
o priemernom zárobku, priemernej mzde alebo o ná-
hrade mzdy, rozumie sa tým funkčný plat priznaný
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štátnemu zamestnancovi v čase, keď vznikol dôvod na
jeho použitie.

(3) Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení postu-
puje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
z priemerného čistého zárobku zamestnanca, rozumie
sa tým čistý funkčný plat. Čistý funkčný plat sa zisťuje
u štátneho zamestnanca z funkčného platu odpočíta-
ním súm poistného na nemocenské poistenie, dôchod-
kové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné
poistenie a preddavku na daň z príjmov zo závislej čin-
nosti vypočítaných podľa podmienok a sadzieb plat-
ných pre štátneho zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa
čistý funkčný plat zisťuje.

Š IESTA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY

§ 115

(1) Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu,
je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú ško-
du v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do pre-
došlého stavu.

(2) Náhrada škody, ktorú spôsobil štátny zamestna-
nec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého štátneho za-
mestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvorná-
sobku jeho funkčného platu pred porušením
povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie
neplatí, ak ide o zodpovednosť štátneho zamestnanca
za schodok na zverených hodnotách, ktoré je štátny za-
mestnanec povinný vyúčtovať, a o zodpovednosť štát-
neho zamestnanca za stratu zverených predmetov ale-
bo ak štátny zamestnanec spôsobil škodu pod vplyvom
alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo psycho-
tropnej látky.

(3) Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže
služobný úrad určiť nižšou sumou, ako je skutočná
škoda alebo ako je štvornásobok funkčného platu štát-
neho zamestnanca. Suma náhrady škody však musí
byť najmenej jedna štvrtina skutočnej škody, a ak ško-
da presahuje štvornásobok funkčného platu štátneho
zamestnanca pred porušením povinnosti, ktorým spô-
sobil škodu, suma náhrady škody musí byť najmenej
jeden funkčný plat.

(4) Ak štátny zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny
určenej sumy náhrady škody, môže služobný úrad
upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody. To
neplatí, ak bola škoda spôsobená úmyselne, pod vply-
vom alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo psy-
chotropnej látky, alebo ak bola škoda spôsobená na
zverených hodnotách, ktoré je štátny zamestnanec po-
vinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov.

§ 116

(1) Služobný úrad je povinný vymáhať náhradu ško-
dy, za ktorú mu štátny zamestnanec zodpovedá.

(2) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže služob-
ný úrad požadovať od štátneho zamestnanca náhradu
aj inej škody, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým
mravom.

(3) Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny za-
mestnanec, určí vedúci úradu. Sumu náhrady škody,
ktorú spôsobil vedúci úradu sám alebo spoločne s pod-
riadeným štátnym zamestnancom, určí vedúci úradu
v služobnom úrade, ktorým je orgán štátnej správy,
ktorý vykonáva vo vzťahu k služobnému úradu zriaďo-
vateľskú funkciu podľa osobitného predpisu.18) Sumu
náhrady škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec vo
verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je minis-
terstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy,
určí minister alebo vedúci ostatného ústredného orgá-
nu štátnej správy; sumu náhrady škody, ktorú spôso-
bil vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
určí predseda vlády. Ak škodu spôsobil vedúci úradu
v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až f)
alebo jeho zástupca poverený podľa § 13 ods. 8, sumu
náhrady škody určí ten, kto vedúceho úradu vymeno-
val alebo zvolil. Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil
štátny zamestnanec v služobnom úrade uvedenom v § 9
ods. 2 písm. g) až i), určí vedúci úradu, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

§ 117

Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému škodu,
má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému za
takú škodu zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka,
a to v rozsahu zodpovedajúcom miere tejto zodpoved-
nosti voči poškodenému.

S IEDMA ČASŤ

ČINNOSŤ ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 118

(1) Služobný úrad je povinný
a) vopred prerokovať s príslušným odborovým orgá-

nom návrhy
1. služobných predpisov,
2. opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vy-

konávanie štátnej služby,
3. opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych

zamestnancov,
b) umožniť účasť jedného člena odborovej organizácie

ako prísediaceho s poradným hlasom v poradných
orgánoch zriaďovaných vedúcim úradu podľa slu-
žobného predpisu, ak prerokúva veci týkajúce sa
štátnozamestnaneckého pomeru.

(2) Odborový orgán, ktorý pôsobí v služobnom úrade,
má právo vykonávať kontrolu služobných podmienok
pri vykonávaní štátnej služby v služobnom úrade. Od-
borový orgán je oprávnený najmä
a) vstupovať na miesta, kde sa vykonáva štátna služ-

ba,
b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné in-

formácie a podklady,
c) podávať návrhy na zlepšenie podmienok na riadne

vykonávanie štátnej služby,
d) vyžadovať od služobného úradu odstránenie ziste-

ných nedostatkov,
e) vyžadovať od služobného úradu správu o tom, aké

opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov
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zistených pri výkone kontroly alebo na uskutočne-
nie návrhov, ktoré podal príslušný odborový orgán
vykonávajúci túto kontrolu.

(3) Odborový orgán má právo vykonávať kontrolu
nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Odborový orgán je oprávnený najmä
a) kontrolovať, ako služobný úrad plní svoje povinnosti

v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej
a zdravotne neškodnej štátnej služby,

b) pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie slu-
žobného úradu pre štátnych zamestnancov a kon-
trolovať hospodárenie služobného úradu s osobný-
mi ochrannými pracovnými prostriedkami,

c) kontrolovať, či služobný úrad riadne zisťuje príčiny
a okolnosti vzniku pracovných úrazov, zúčastňovať
sa na zisťovaní príčin a okolností vzniku pracovných
úrazov a chorôb z povolania alebo tieto zistenia vy-
konávať sám,

d) upozorniť služobný úrad na štátnu službu nadčas
a štátnu službu v noci, ktorá by mohla ohroziť bez-
pečnosť a ochranu zdravia štátnych zamestnancov,

e) zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci.

(4) Na účely kontroly podľa odsekov 2 a 3 služobný
úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu po-
trebné informácie, konzultácie, doklady a prihliada na
jeho stanovisko.

§ 119

(1) V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno
upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej
služby, a to
a) skrátenie služobného času,
b) predĺženie základnej výmery dovolenky,
c) zvýšenie odstupného,
d) zvýšenie odchodného,
e) zvýšenie platových taríf.

(2) V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno
upraviť ďalšie priaznivejšie podmienky vykonávania
štátnej služby, ak to umožňuje osobitný predpis.69)

(3) V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť
najmä
a) zvýšenie odstupného nad rozsah ustanovený v § 53

a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na prísluš-
ný kalendárny rok, najviac o dvojnásobok funkčné-
ho platu,

b) zvýšenie odchodného nad rozsah ustanovený v § 54
ods. 1 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na
príslušný kalendárny rok, najviac o dvojnásobok
funkčného platu,

c) vzájomné vzťahy medzi služobným úradom a prí-
slušným odborovým orgánom,

d) výšku odmeny poskytovanej podľa § 99 ods. 1
písm. d) až f),

e) priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby
vyplývajúce z osobitných predpisov.69)

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 120

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použi-
jú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 15, § 16, § 17 ods. 1
a 3, § 19, § 20, § 32 až 41, § 49 ods. 1, 2, 3, 5 a 8, § 52,
§ 55 ods. 2 písm. c) až f), § 60, § 61 ods. 1, 2 a 4, § 63
ods. 3 až 5, § 64 ods. 1 a 2, § 67, § 69, § 70, § 72, § 74,
§ 75 ods. 3 a 4, § 76 ods. 3 a 5, § 77 až 80, § 84 ods. 3 a 4,
§ 85 ods. 2 až 6, 8 a 9, § 85a, § 86 až 95, § 96 ods. 1, 2, 4,
6 a 7, § 97 až 102, § 103 ods. 4 až 7, § 104 až 114, § 116
ods. 2 a 3, § 117, § 129 až 132, § 136 až 139, § 141,
§ 142 až 148, § 150, § 151, § 152 ods. 1, 2, 4 až 7, § 156
až 160, § 161 ods. 1, § 164 až 170, § 177 až 185, § 187
až 189, § 191 ods. 2 až 4, § 192 až 198, § 217 až 222,
§ 230 až 236 a § 240 Zákonníka práce.

§ 121

Právne úkony

(1) Na právne úkony podľa tohto zákona sa použijú
ustanovenia § 34 až 40, § 41, § 41a, § 42a, § 42b, § 43,
§ 43a, § 43b, § 43c, § 44, § 45, § 46 ods. 2 a § 49 Občian-
skeho zákonníka.

(2) Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný sú-
hlas zástupcovia zamestnancov, alebo právny úkon,
ktorý nebol vopred prerokovaný zo zástupcami zamest-
nancov, je neplatný, ak to výslovne ustanovuje tento
zákon alebo Zákonník práce.

§ 122

Zastúpenie

Na zastúpenie sa použijú ustanovenia § 22 až 24,
§ 26 až 33, § 33a a § 33b Občianskeho zákonníka.

§ 123

Premlčanie a počítanie času

Na premlčanie a počítanie času sa použijú ustanove-
nia § 100 ods. 1 a 2, § 101 až 103, § 106, § 107, § 110 až
113 a § 122 Občianskeho zákonníka.

§ 124

Zánik práva

K zániku práva podľa tohto zákona dochádza, ak sa
neuplatnilo v lehote ustanovenej v § 51 ods. 2 a § 56.

§ 125

Riešenie sporov

Spory medzi štátnym zamestnancom a služobným
úradom o nároky zo štátnozamestnaneckých vzťahov
prejednávajú a rozhodujú súdy.
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§ 126

Zánik služobného úradu
zlúčením, splynutím alebo rozdelením

(1) Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného
predpisu zlúčením alebo splynutím s iným služobným
úradom, práva a povinnosti zo štátnozamestnanecké-
ho pomeru prechádzajú v celom rozsahu na preberajú-
ci služobný úrad.

(2) Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného
predpisu rozdelením, práva a povinnosti zo štátnoza-
mestnaneckého pomeru prechádzajú na novovzniknu-
té služobné úrady. Osobitný predpis ustanoví, ktorý
z novovzniknutých služobných úradov preberá od dote-
rajšieho služobného úradu práva a povinnosti zo štát-
nozamestnaneckého pomeru.

§ 127

Prevod časti služobného úradu

(1) Ak sa na základe osobitného predpisu prevádza
časť služobného úradu do iného služobného úradu,
práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru
voči štátnym zamestnancom tejto časti služobného
úradu prechádzajú na preberajúci služobný úrad.

(2) Práva a povinnosti doterajšieho služobného úra-
du voči štátnym zamestnancom prevádzanej časti slu-
žobného úradu, ktorých štátnozamestnanecké pomery
do dňa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté.

§ 128

Zrušenie služobného úradu

Ak sa na základe osobitného predpisu služobný úrad
zruší, osobitný predpis ustanoví, na ktorý služobný
úrad prechádzajú práva a povinnosti zo štátnozamest-
naneckého pomeru štátneho zamestnanca zrušeného
služobného úradu a ktorý služobný úrad je povinný
v mene štátu uspokojiť práva štátneho zamestnanca
zrušeného služobného úradu alebo uplatňovať jeho
práva.

DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 129

(1) Štátny zamestnanec, ktorý na základe vymenova-
nia podľa predpisov platných do 31. októbra 2009 vy-
konáva štátnu službu k 31. októbru 2009, sa považuje
za štátneho zamestnanca podľa tohto zákona; na tohto
štátneho zamestnanca sa nevťahujú ustanovenia
o adaptačnom vzdelávaní. Rozhodnutie o vymenovaní,
na ktorého základe vznikol štátnemu zamestnancovi
štátnozamestnanecký pomer podľa predpisov platných
do 31. októbra 2009, sa považuje za služobnú zmluvu
podľa tohto zákona. Za najnáročnejšie činnosti vyko-
návané štátnym zamestnancom podľa § 27 ods. 2
písm. h) sa považujú najnáročnejšie činnosti uvedené

v opise činností štátnozamestnaneckého miesta k 31.
októbru 2009.

(2) Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009
vymenovaný za predstaveného podľa predpisov plat-
ných do 31. októbra 2009, sa považuje za vedúceho za-
mestnanca podľa tohto zákona.

(3) Odborník, ktorý je na plnenie úloh štátnej služby
potrebný a ktorý vykonáva štátnu službu k 31. októbru
2009 podľa predpisov platných do 31. októbra 2009, sa
považuje za odborníka, ktorý je dočasne potrebný na
plnenie úloh štátnej služby podľa tohto zákona.

(4) Odborník plniaci úlohy pre člena vlády, preziden-
ta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo
podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, kto-
rý vykonáva štátnu službu k 31. októbru 2009 podľa
predpisov platných do 31. októbra 2009, sa považuje za
odborníka ústavného činiteľa podľa tohto zákona.

(5) Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009
na základe zvolenia, vymenovania alebo poverenia
štátnym zamestnancom v politickej funkcii podľa pred-
pisov platných do 31. októbra 2009, sa považuje za
štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa tohto
zákona. Štátny zamestnanec, ktorý v čase zvolenia, vy-
menovania alebo poverenia podľa prvej vety bol štát-
nym zamestnancom v stálej štátnej službe, sa považuje
za štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe podľa
tohto zákona. Po skončení vykonávania funkcie sa
štátny zamestnanec podľa druhej vety zaradí na iné
vhodné štátnozamestnanecké miesto, ak na štátnoza-
mestnaneckom mieste, na ktorom vykonával štátnu
službu pred zvolením, vymenovaním alebo poverením,
vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec v stálej
štátnej službe a ak sa nedohodne so služobným úra-
dom inak.

(6) Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009
vykonáva štátnu službu vo funkcii štatutárneho orgá-
nu okrem štátneho zamestnanca podľa odseku 5, sa
považuje za štátneho zamestnanca podľa § 6 ods. 6.
Štátny zamestnanec, ktorý v čase vymenovania do
funkcie štatutárneho orgánu podľa prvej vety bol štát-
nym zamestnancom v stálej štátnej službe, sa považuje
za štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe podľa
tohto zákona. Po skončení vykonávania funkcie sa
štátny zamestnanec podľa druhej vety zaradí na iné
vhodné štátnozamestnanecké miesto, ak na štátnoza-
mestnaneckom mieste, na ktorom vykonával štátnu
službu pred vymenovaním do funkcie štatutárneho or-
gánu, vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec
v stálej štátnej službe a ak sa nedohodne so služobným
úradom inak.

(7) Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnanco-
vi podľa odseku 5 tretej vety a odseku 6 tretej vety výpo-
veď, ak tento štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým
preložením na iné vhodné štátnozamestnanecké mies-
to alebo služobný úrad takéto štátnozamestnanecké
miesto pre neho nemá a ak sa nedohodne s týmto štát-
nym zamestnancom inak. Štátnemu zamestnancovi pri
skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou
podľa prvej vety alebo dohodou o skončení štátnoza-
mestnaneckého pomeru z toho istého dôvodu patrí od-
stupné v sume podľa § 53 ods. 4.
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§ 130

(1) Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009
vykonáva prípravnú štátnu službu podľa predpisov
platných do 31. októbra 2009, sa považuje za štátneho
zamestnanca v stálej štátnej službe.

(2) Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009
vykonáva nominovanú štátnu službu podľa predpisov
platných do 31. októbra 2009, sa považuje za štátneho
zamestnanca v stálej štátnej službe.

(3) Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej vý-
znamnosti určené vedúcim úradu podľa predpisov
platných do 31. októbra 2009 sa považuje za štátnoza-
mestnanecké miesto podľa tohto zákona.

(4) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamest-
nanca, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva dočasnú
štátnu službu na základe vymenovania na zastupova-
nie štátneho zamestnanca na voľnom štátnozamestna-
neckom mieste do doby vymenovania vybraného uchá-
dzača do štátnej služby, sa skončí najneskôr 30. apríla
2010.

(5) Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je
zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu podozre-
nia zo spáchania trestného činu podľa predpisov plat-
ných do 31. októbra 2009, sa považuje za štátneho za-
mestnanca zaradeného mimo činnej štátnej služby
z dôvodu obvinenia zo spáchania úmyselného trestné-
ho činu podľa § 42; zaradenie mimo činnej štátnej služ-
by tohto štátneho zamestnanca trvá najdlhšie do 31.
októbra 2011.

(6) Štátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je
zaradený mimo činnej štátnej služby podľa predpisov
platných do 31. októbra 2009 a počas tohto zaradenia
mu nepatrí funkčný plat, sa považuje za štátneho za-
mestnanca, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno
podľa § 69 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 6.

§ 131

V konaní vo veciach štátnozamestnaneckého pome-
ru začatom pred 1. novembrom 2009 sa postupuje po-
dľa predpisov platných do 31. októbra 2009.

§ 132

(1) Odborná prax priznaná k 31. decembru 2003
štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestna-
necký pomer nepretržite trvá aj po 31. decembri 2003
do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostáva za-
chovaná podľa predpisov platných do 31. októbra
2009.

(2) Ak odborná prax štátneho zamestnanca podľa od-
seku 1 presiahla 32 rokov, patrí štátnemu zamestnan-
covi mesačne rozdielový príplatok v sume, ktorou za
každý ďalší rok tejto odbornej praxe nad 32 rokov je 1 %
z platovej tarify, ktorá mu patrí podľa § 84 ods. 1
písm. a). Suma rozdielového príplatku sa zaokrúhli na
50 eurocentov nahor. Suma rozdielového príplatku sa
pri zvýšení platových taríf podľa § 113 nezvyšuje.

(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý k 31. októbru

2009 vykonáva nominovanú štátnu službu podľa pred-
pisov platných do 31. októbra 2009, zostáva osobitný
príplatok zachovaný v sume priznanej ku dňu účinnos-
ti tohto zákona. Suma osobitného príplatku sa pri zvý-
šení platových taríf podľa § 113 nezvyšuje.

§ 133

(1) Služobný úrad určí štátnemu zamestnancovi ku
dňu účinnosti tohto zákona nový funkčný plat podľa
tohto zákona. Ak funkčný plat určený podľa prvej vety
je nižší ako funkčný plat priznaný štátnemu zamest-
nancovi k 31. októbru 2009, patrí mu vyrovnanie do
sumy funkčného platu priznaného štátnemu zamest-
nancovi k 31. októbru 2009; to neplatí, ak dňom účin-
nosti tohto zákona dôjde u štátneho zamestnanca
k zmene štátnozamestnaneckého pomeru na funkciu
s nižšou náročnosťou činnosti alebo k zániku dôvodu
na priznanie platovej náležitosti podľa § 83 ods. 1
písm. a), b), d) až f) alebo ak ide o štátneho zamestnan-
ca, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva štátnu službu
na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej vý-
znamnosti určenom vedúcim úradu a ktorý nemá
funkčný plat podľa prvej vety určený podľa § 83 ods. 3.
Suma vyrovnania sa počas trvania štátnozamestna-
neckého pomeru nemení.

(2) Osobný plat podľa predpisov platných do 31. ok-
tóbra 2009 je mimoriadny plat podľa tohto zákona.

§ 134

Štátny zamestnanec, ktorému podľa predpisov plat-
ných do 31. októbra 2009 zostala zachovaná výnimka
z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, sa po-
važuje za štátneho zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifi-
kačný predpoklad podľa § 19 ods. 1 písm. d) na vykoná-
vanie najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva ku
dňu účinnosti tohto zákona.

§ 135

(1) Štátny zamestnanec, ktorý podľa predpisov plat-
ných do 31. októbra 2009 začal štúdium, ktorým si do-
pĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania ustanovený pre
funkciu, do ktorej je vymenovaný, je povinný úspešne
skončiť štúdium najneskôr do 31. decembra 2010.

(2) Štátny zamestnanec každoročne preukazuje štú-
dium potvrdením príslušného vzdelávacieho zariade-
nia.

(3) Ak štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa
odseku 1, štátnozamestnanecký pomer sa skončí po-
sledným dňom mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec
neúspešne skončí štúdium, najneskôr však 31. decem-
bra 2010; to neplatí, ak dôjde k trvalému preloženiu
štátneho zamestnanca na štátnozamestnanecké mies-
to, na ktorom spĺňa ustanovené kvalifikačné predpo-
klady. Štátny zamestnanec je povinný bezodkladne
oznámiť služobnému úradu neúspešné skončenia štú-
dia.
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§ 136

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie uzatvorená do 31.
októbra 2009 sa považuje za dohodu o zvyšovaní kvali-
fikácie podľa tohto zákona; to platí aj pre dohodu o pre-
hlbovaní kvalifikácie.

§ 137

Predpoklad bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 písm. c)
u štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu služ-
bu k 31. októbru 2009, sa považuje za splnený, ak ten-
to štátny zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti
podľa predpisov platných do 31. októbra 2009.

§ 138

Štátny zamestnanec, ktorý v súlade s predpismi plat-
nými do 31. októbra 2009 podniká, vykonáva inú zá-
robkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná
s predmetom výkonu jeho štátnej služby, alebo je čle-
nom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, je povinný do 30 dní odo dňa účin-
nosti tohto zákona skončiť uvedené činnosti spôsobom
vyplývajúcim z osobitných predpisov, ak ich vykonáva-
nie je v rozpore s týmto zákonom.

§ 139

Fyzickej osobe, ktorá podľa predpisov platných do
31. októbra 2009 poberá príplatok za štátnu službu
k dôchodku, zostáva tento príplatok zachovaný. Prípla-
tok za štátnu službu k dôchodku sa zvýši o ustanovené
percento zvýšenia dôchodku. Zvýšený príplatok za
štátnu službu k dôchodku patrí odo dňa, od ktorého
patrí zvýšenie dôchodku.

§ 140

(1) Zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 v pra-
covnom pomere na neurčitý čas k zamestnávateľovi,
ktorý je služobným úradom, a ktorý vykonáva činnosť
právneho zastupovania podľa § 5 ods. 1 písm. f), sa prij-
me do stálej štátnej služby bez výberového konania ale-
bo bez výberu, ak tento zamestnanec
a) do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona

požiada o prijatie do štátnej služby,
b) spĺňa predpoklady podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e)

a požiadavky podľa § 19 ods. 2.

(2) Zamestnanec podľa odseku 1 sa prijme do stálej
štátnej služby na základe služobnej zmluvy; vedúci
úradu je povinný so zamestnancom uzavrieť služobnú
zmluvu do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti.
Dňom vzniku štátnozamestnaneckého pomeru sa za-
mestnanec podľa odseku 1 stáva štátnym zamestnan-
com v stálej štátnej službe.

(3) Nároky z pracovného pomeru štátneho zamest-
nanca prijatého do štátnej služby podľa odseku 1 zo-
stávajú zachované. Nároky zamestnávateľa z pracov-
ného pomeru zamestnanca prijatého do štátnej služby
podľa odseku 1 prechádzajú dňom vzniku štátnoza-
mestnaneckého pomeru na služobný úrad.

(4) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý sa neprijme
do štátnej služby podľa odseku 1, sa skončí podľa Zá-
konníka práce.

Záverečné ustanovenia

§ 141

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európ-
skych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílo-
he č. 5.

§ 142

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. čl. I zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona
č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona
č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona
č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona
č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona
č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona
č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona
č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona
č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona
č. 664/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona
č. 199/2007 Z. z., zákona č. 253/2007 Z. z., zákona
č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona
č. 166/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona
č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z.,

2. zákon č. 459/2002 Z. z. o odbornej príprave za-
mestnancov prokuratúry,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzde-
lávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej
službe v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 435/2004 Z. z.,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 394/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej
služby,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 602/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené plato-
vé tarify štátnych zamestnancov,

6. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky č. 390/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest,
o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republi-
ky,

7. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na
obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Sloven-
skej republiky č. 92/2009 Z. z.,

8. výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky z 27. marca 2002 č. 158.170-2/2001, kto-
rým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za
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štátnu službu a za verejnú službu v krízovej oblasti
(oznámenie č. 167/2002 Z. z.),

9. výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 644/2008 Z. z. o podrobnostiach výpočtu
platového koeficientu na účely zahraničného funkčné-
ho platu,

10. opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slo-
venskej republiky č. 622/2008 Z. z., ktorým sa ustano-
vuje platový koeficient pre príslušnú krajinu.

Čl. II

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona
č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona
č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona
č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z. a zákona
č. 555/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona
č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona
č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona
č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona
č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona
č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona
č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona
č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona
č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona
č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona
č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona
č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona
č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona
č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 165/2009 Z. z. sa mení
takto:

1. V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „právne vzťahy pri
vykonávaní štátnej služby a“ nahrádzajú slovami „štát-
nozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy“.

2. V § 24 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e sa vypúšťa-
jú.

Čl. IV

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona
č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona
č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona
č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona
č. 474/2008 Z. z. a zákona č. 317/2009 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písme-
no l), ktoré znie:

„l) príplatok za starostlivosť a vedenie služobného mo-
torového vozidla,“.

Doterajšie písmená l) až s) sa označujú ako písme-
ná m) až t).

2. V § 4 ods. 4 sa slová „písm. c) až j)“ nahrádzajú slo-
vami „písm. c) až j) a l)“.

3. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 14b

Príplatok za starostlivosť a vedenie
služobného motorového vozidla

Zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné
motorové vozidlo a za jeho vedenie na účely plnenia
pracovných úloh, ak starostlivosť o pridelené služobné
motorové vozidlo a jeho vedenie je nad rámec pracov-
ných povinností, patrí príplatok mesačne až do sumy
20 eur. Podmienky na poskytovanie príplatku za sta-
rostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla za-
mestnávateľ upraví v kolektívnej zmluve alebo vo vnú-
tornom predpise.“.

4. V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „písm. l) až s)“ nahrádzajú
slovami „písm. m) až t)“.

Čl. V

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných sku-
točností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona
č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009
Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 71 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9) Dovolenka riaditeľa úradu je šesť týždňov v ka-

lendárnom roku. Za čas dovolenky patrí riaditeľovi úra-
du funkčný plat.

(10) Riaditeľ úradu sa pri výkone svojej funkcie preu-
kazuje služobným preukazom, ktorý mu vydá úrad.

(11) Všetky písomnosti týkajúce sa výkonu funkcie
riaditeľa úradu sa zakladajú do jeho osobného spisu,
ktorý vedie úrad. Po skončení výkonu funkcie sa osob-
ný spis uchováva 50 rokov.

(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úra-
du primerane použijú ustanovenia § 45, § 54, § 59 až
62, § 68, § 70, § 115 až 117 zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov a § 116 ods. 2 a 3, § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, 4 a 5,
§ 138, § 141, § 144, § 177 až 222 Zákonníka práce.“.

2. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 71a

Platové pomery, hmotné výhody
a paušálne náhrady riaditeľa úradu

(1) Riaditeľovi úradu patrí mesačne funkčný plat vo
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výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej repub-
liky,30a) začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol
zvolený. Riaditeľovi úradu patrí po skončení výkonu
funkcie náhrada vo výške trojnásobku jeho posledného
funkčného platu. Funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé
euro nahor.

(2) Riaditeľ úradu má počas vykonávania funkcie
právo na bezplatné
a) používanie služobného motorového vozidla s pride-

leným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funk-
cie alebo v súvislosti s ňou,

b) poskytnutie a používanie služobného mobilného te-
lefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vy-
konávania funkcie a mimo neho.

(3) Riaditeľovi úradu patrí na pokrytie nevyhnutných
výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisia-
cich s vykonávaním funkcie paušálna náhrada mesač-
ne vo výške 54 % funkčného platu. Paušálna náhrada
sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro
nahor.

(4) Riaditeľovi úradu môže vláda Slovenskej republi-
ky poskytnúť odmenu za kvalitné plnenie úloh alebo za
splnenie mimoriadnej úlohy, významnej úlohy alebo
vopred určenej úlohy.

(5) Na účely zdravotného poistenia, nemocenského
poistenia a dôchodkového poistenia sa riaditeľ úradu
považuje za zamestnanca v pracovnom pomere.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993

Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zá-
kona č. 462/2007 Z. z. a zákona č. 555/2007 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:

„2. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnoza-
mestnanecké vzťahy,2a)“.

Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

3. V § 3 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

4. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dozor
nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na pracoviskách jadrového zariadenia vyko-
náva Inšpektorát práce Nitra na celom území Sloven-
skej republiky.“.

5. V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „závažného pracov-
ného úrazu“ nahrádzajú slovami „pracovného úrazu,
ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdra-
ví,15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona

č. 309/2007 Z. z.“.

6. V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:

„(8) Inšpektorát práce je povinný oznámiť orgánom
činným v trestnom konaní skutočnosti zistené pri vý-
kone inšpekcie práce, ktoré nasvedčujú tomu, že bol
spáchaný trestný čin.18e)“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9
a 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:
„18e) § 3 Trestného poriadku.“.

7. V § 9 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami
„ods. 2“.

8. V § 10 ods. 1 sa odkaz 5 označuje ako odkaz 2a.

9. V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Zamestnávateľ, ktorého kód podľa štatistickej
klasifikácie ekonomických činností je uvedený v osobit-
nom predpise,22a) je povinný písomne oznámiť prísluš-
nému inšpektorátu práce začatie prevádzky najneskôr
do 30 dní od jej skutočného začatia spolu s informáciou
o charaktere a rozsahu činnosti a oznamovať podstatné
zmeny činnosti a skončenie prevádzky najneskôr do 30
dní od ich vzniku.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Príloha č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších

predpisov.“.

10. V § 18 ods. 2 sa slová „v jadrovej energetike“ na-
hrádzajú slovami „na pracoviskách jadrového zariade-
nia“.

11. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Policajný zbor je povinný poskytnúť inšpektorovi

práce na jeho žiadosť alebo na žiadosť inšpektorátu
práce spoluprácu a ochranu pri vykonávaní inšpekcie
práce. O spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak
možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života ale-
bo zdravia inšpektora práce alebo marenie výkonu in-
špekcie práce, alebo ak je ohrozený život alebo zdravie
inšpektora práce, alebo je marený výkon inšpekcie prá-
ce.“.

12. V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ na-
hrádzajú slovami „33 000 eur“ a slová „100 000 Sk“ sa
nahrádzajú slovami „3 300 eur“.

13. V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová „druhom a treťom
bode“ nahrádzajú slovami „treťom bode a vo štvrtom
bode“.

14. V § 19 ods. 1 písm. d) sa slová „1 000 000 Sk“ na-
hrádzajú slovami „33 000 eur“.
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15. V § 20 sa slová „od 2 000 Sk až do 20 000 Sk“ na-
hrádzajú slovami „od 65 eur až do 650 eur“.

Čl. VII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 519/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona
č. 598/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z. z. sa dopĺňa
takto:

1. V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „alebo na žiadosť iného orgá-
nu verejnej moci, ak to ustanovuje osobitný pred-
pis.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Napríklad Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla

1993, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady (EHS)
č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 6; Ú. v. ES L 253,
11.10.1993) v platnom znení.“.

2. V § 14 ods. 3 sa písmeno e) dopĺňa jedenástym bo-
dom, ktorý znie:
„11. štátneho zamestnanca,26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 19 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej re-
publiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z., zákona
č. 138/2002 Z. z., zákona č. 321/2002 Z. z. a zákona
č. 551/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zá-
kon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 78
až 106, § 159 a § 159b zákona č. 312/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 81 až 114,
§ 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou
„§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

4. V prílohe č. 1 v 4. platovej triede sa slová „úplné
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie“ na-
hrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie,
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné
vzdelanie“.

5. V prílohe č. 1 v 5. platovej triede a 6. platovej triede
sa slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské
vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdela-
nie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie dru-
hého stupňa“.

6. V prílohe č. 1 v 7. platovej triede a 8. platovej triede
sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová
„druhého stupňa“.

7. V prílohe č. 1 v 9. platovej triede sa slová „vysoko-
školské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdela-
nie tretieho stupňa“.

8. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z.

Platové tarify štátnych zamestnancov v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa

1. 420,50

2. 447,00

3. 489,50

4. 524,50

5. 628,00

6. 675,00

7. 757,50

8. 904,50

9. 1 047,00“.

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Sloven-

skej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona
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č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona
č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona
č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona
č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona
č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona
č. 71/2008 Z. z. a zákona č. 520/2008 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zá-
kon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 78
až 106 a § 159 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citá-
ciou „§ 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia
„§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou
„§ 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

4. V prílohe č. 1 v 4. platovej triede sa slová „úplné

stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie“ na-
hrádzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie,
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné
vzdelanie“.

5. V prílohe č. 1 v 5. platovej triede sa slová „bakalár-
ske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ nahrá-
dzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.

6. V prílohe č. 1 v 6. platovej triede sa slová „bakalár-
ske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie“ nahrá-
dzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.

7. V prílohe č. 1 v 7. platovej triede sa slová „vysoko-
školské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa“.

8. V prílohe č. 1 v 8. platovej triede a v 9. platovej trie-
de sa slová „vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slo-
vami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.

9. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z.

Platové tarify štátnych zamestnancov v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky
(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa

1. 420,50

2. 447,00

3. 489,50

4. 524,50

5. 628,00

6. 675,00

7. 757,50

8. 904,50

9. 1 047,00“.

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Sloven-
skej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z.,
zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zá-
kona č. 199/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b) § 81 až 114, § 132 až 134 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c) § 113 zákona č. 400/2009 Z. z.“.

4. V § 21 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slo-
vami „3 319 eur“ a v § 21 ods. 4 sa slová „200 000 Sk“
nahrádzajú slovami „6 638 eur“.

5. V prílohe č. 1 v 3. platovej triede a v 4. platovej trie-
de sa slová „úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slova-
mi „úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie“.
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6. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV NA NAJVYŠŠOM KONTROLNOM ÚRADE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa

3. 489,50

4. 524,50

5. 628,00

6. 675,00

7. 757,50

8. 904,50

9. 1 047,00“.

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona
č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona
č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona
č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona
č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z.
a zákona č. 199/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 84a znie:
„84a) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.“.

2. V § 143 ods. 7 druhá veta znie:
„Počet štátnych zamestnancov a zamestnancov kance-
lárie schvaľuje predseda národnej rady.“.

3. V § 143 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta vrátane po-
známky pod čiarou k odkazu 84c.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 84d sa citácia
„Zákon č. 312/2001 Z. z. “nahrádza citáciou „Zákon
č. 400/2009 Z. z.“.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 84e sa citácia
„Zákon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 400/2009 Z. z.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 84f sa citácia
„§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona
č. 551/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 113 zákona
č. 400/2009 Z. z.“.

7. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁ-
RODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v časti
„CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO
ZAMESTNANCA V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ sa v 1. platovej triede až 4.
platovej triede slová „úplné stredné vzdelanie“ nahrá-

dzajú slovami „úplné stredné všeobecné vzdelanie ale-
bo úplné stredné odborné vzdelanie“.

8. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁ-
RODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ v celom
texte sa slová „bakalárske vzdelanie“ nahrádzajú slova-
mi „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa“ a slová
„vysokoškolské vzdelanie“ sa nahrádzajú slovami „vy-
sokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.

9. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁ-
RODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLA-
TOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCE-
LÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(Sk mesačne)“ znie:

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

REPUBLIKY (v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa

1. 420,50

2. 447,00

3. 489,50

4. 524,50

5. 628,00

6. 675,00

7. 757,50

8. 904,50

9. 1 047,00“.

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení
zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zá-
kona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., záko-
na č. 618/2004 Z. z. a zákona č. 122/2006 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:
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1. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zá-
kon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 400/2009 Z. z.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zá-
kon č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon
č. 400/2009 Z. z.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia
„§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona
č. 551/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 113 zákona
č. 400/2009 Z. z.“.

5. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE
VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ v celom texte sa slová
„bakalárske vzdelanie“ nahrádzajú slovami „vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa“ a slová „vysokoškol-
ské vzdelanie“ sa nahrádzajú slovami „vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa“.

6. V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE
VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časť „PLATOVÉ TA-
RIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII VE-
REJNÉHO OCHRANCU PRÁV (Sk mesačne)“ znie:

„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa

1. 420,50

2. 447,00

3. 489,50

4. 524,50

5. 628,00

6. 675,00

7. 757,50

8. 904,50

9. 1 047,00“.

Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009
okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý na-
dobúda účinnosť 1. júla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
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Príloha č. 1
k zákonu č. 400/2009 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

1. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: referent

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobit-
ným predpisom.

Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informácia-
mi spracúvanými podľa presných postupov a podrobných pokynov.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: samostatný referent

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobit-
ným predpisom.

Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo zaužívaného
postupu s presne určenými výstupmi.

Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu.

Zabezpečovanie časti zverenej agendy tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu vyžadujú-
ce koordinovanie činnosti v rámci organizačného útvaru.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: odborný referent

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobit-
ným predpisom.

Samostatná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania zvládnuteľná
v rámci existujúcich štandardov.

Samostatná činnosť pri príprave súdneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov.

Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci sú-
boru vykonávaných činností.

Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na
kontrolu vyžadujúce koordinovanie činnosti.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: hlavný referent

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpo-
klad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania.

Odborná príprava rozhodnutí v súdnom konaní.

Odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu.

Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kon-
trolu v rámci viacerých organizačných útvarov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: radca

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
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Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo
vykonávania štátnych záležitostí.

Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania.

Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

Kontrolná, dozorná alebo inšpekčná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych zá-
ležitostí.

Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo s tvorbou návrhov
aproximačných nariadení vlády vo vymedzenom úseku.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: samostatný radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku.

Rozhodovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy v orgánoch miestnej štátnej správy
alebo v orgánoch alebo úradoch, ktoré vykonávajú štátne záležitosti.

Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.

Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru alebo inšpekcie vo vymedze-
nom úseku.

Odborná činnosť pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov alebo pri tvorbe návrhov aproximač-
ných nariadení vlády vo vymedzenom úseku.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: odborný radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom úseku štátnej sprá-
vy.

Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku v orgánoch miestnej štátnej správy, orgá-
noch alebo úradoch, ktoré vykonávajú štátne záležitosti.

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsled-
kov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záleži-
tostí.

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsled-
kov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva.

Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí s celospoločenským
dosahom.

Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva s celospoločenským dosahom.

Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

Kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vy-
konávania štátnych záležitostí

Kontrolná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva.

Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykoná-
vania štátnych záležitostí

Tvorba vykonávacích predpisov vo vymedzenom úseku na základe splnomocňovacích ustanovení v zákonoch.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: hlavný radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
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Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti,
vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredné-
ho orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celo-
štátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom.

Tvorba opatrení vo výkone súdnictva s celospoločenským dosahom.

Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania.

Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v príslušnom odbore štátnej služby s dôsledkami na územie
okresu alebo obvodu.

Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve, ostatnom ústrednom orgáne štátnej správy, v orgáne alebo
úrade, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Kontrolná alebo inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby.

Prešetrovanie sťažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby.

Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej štátnej správy.

Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústred-
ného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného
orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Tvorba technických noriem vo vymedzenom úseku štátnej správy.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: štátny radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni mi-
nisterstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, ale-
bo na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch.

Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu
alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie
kraja alebo viacerých krajov.

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie
systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na
úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záleži-
tosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho subsystému súvisiaceho s čerpaním prostriedkov Európskych
spoločenstiev s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva,
ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti s celoštátnou
pôsobnosťou, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu
štátnej správy v príslušnom odbore štátnej služby, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iné-
ho orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Koordinovanie a vykonávanie špecializovanej inšpekcie práce v subjektoch s vysokou náročnosťou výrobných
a technologických procesov alebo inšpekčných činností v oblasti zamestnanosti ovplyvnenej vysielanými a migrujú-
cimi zamestnancami z členských štátov Európskej únie a nečlenských štátov Európskej únie v príslušnom odbore
štátnej služby s celoštátnym a medzinárodným dosahom.

Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu alebo vládneho auditu na úrovni mi-
nisterstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, ale-
bo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo
úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
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Právne zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej
štátnej správy.

Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni ministerstva, ostatného ústred-
ného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo
iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Tvorba technických noriem v príslušnom odbore štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného or-
gánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celo-
štátnou pôsobnosťou.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: hlavný štátny radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu
štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štát-
nej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva,
ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej
úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu
štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť alebo vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu s celospoločen-
ským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vy-
konáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Vybavovanie sťažností a petícií s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgá-
nu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu
štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vyko-
náva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného
ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie
zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným
dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva
štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostried-
kov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo
úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pô-
sobnosťou.

Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredné-
ho orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného
orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: generálny štátny radca

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stup-
ňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu
alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou
pôsobnosťou.

Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriade-
ných orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva, ostatného
ústredného orgánu štátnej správy alebo na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného
ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, ale-
bo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
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Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva alebo ostatného
ústredného orgánu štátnej správy.

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zlo-
žité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným do-
sahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva
štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad čerpania prostriedkov Európskych spolo-
čenstiev na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva
štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej sprá-
vy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Právne zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky a pred súdmi v cudzine na úrovni mi-
nisterstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na
celoštátnej úrovni.

Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej sprá-
vy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.
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Príloha č. 2
k zákonu č. 400/2009 Z. z.

MAJETKOVÉ PRIZNANIE

I. oddiel

Údaje o štátnom zamestnancovi

Priezvisko Meno Titul

Služobný úrad Organizačný útvar

I I . oddiel

Nehnuteľný majetok

Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zasta-
vaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, bu-
dova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú
zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.

P. č. Popis majetku

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo,
PSČ, názov katastrálneho územia, číslo parcely)

Podiel

II I . oddiel

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Napr. peňažné prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahra-
ničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vkladov v zahraničných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru
určeného na bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo s vý-
nimkou vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list, vkladový
certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, ná-
ložné listy vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy), dopravné pros-
triedky (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, mo-
torový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napr. právo na vyrovnací podiel alebo
podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie ne-
hmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu).

V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným
osobám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fyzic-
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ká osoba potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu), vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné práva
priemyselného vlastníctva, vlastné autorské práva, nevymožiteľné pohľadávky a jednotlivé zariadenia domácnosti
s hodnotou nižšou ako 500 eur.

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia
ako 35 000 eur.

Druh majetku Cena v eurách

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

IV. oddiel

Vyhlásenie štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti

Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej domácnosti, ktoré
možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.

Vyhlásenie štátneho zamestnanca

Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov uvede-
nia nepravdivých alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní.

V ................................. dňa ............................. (Podpis štátneho zamestnanca)

V. oddiel

Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania
a preskúmaní úplnosti a pravdivosti majetkového priznania

Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa:

.............................................................................................................................
(meno, priezvisko vedúceho služobného úradu alebo písomne povereného zástupcu)

a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že majetkové pomery štátneho zamestnanca
presahujú – nepresahujú1) súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.

(podpis vedúceho služobného úradu
alebo písomne povereného zástupcu)

1) – nehodiace sa prečiarknuť
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Príloha č. 3
k zákonu č. 400/2009 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa

1. 319,00

2. 344,50

3. 373,00

4. 406,50

5. 485,00

6. 515,00

7. 582,50

8. 625,00

9. 712,00

10. 812,00

11. 926,00
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Príloha č. 4
k zákonu č. 400/2009 Z. z.

PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE

Stupeň riadenia Percentuálny podiel

1. vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy,
kancelária národnej rady, kancelária prezidenta a kancelária ústavného súdu

47 – 90

2. vedúci úradu neuvedený v bode 1, vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v služob-
nom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vedúci zamestnanec vo
verejnej funkcii v služobnom úrade neuvedenom v bode 1, zástupca vedúceho úradu
uvedeného v bode 1 a zástupca vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je minis-
terstvo

17 – 75

3. vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov alebo vedúci zamestnanec, ktorý riadi
viac útvarov a ktorý môže byť súčasne aj zástupcom vedúceho úradu uvedeného v bo-
de 2

8 – 55

4. vedúci zamestnanec, ktorý riadi podriadeného štátneho zamestnanca alebo štátnych
zamestnancov, štátnych zamestnancov a iných zamestnancov alebo iných zamest-
nancov a ktorý môže byť súčasne aj zástupcom vedúceho zamestnanca uvedeného
v bode 3

5,5 – 40
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Príloha č. 5
k zákonu č. 400/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o pod-
mienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
05/zv. 2; Ú. v. ES L 288, 18. 10. 1991).

2. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata
samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
05/zv. 2; Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna
2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007).

3. Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE,
CEEP a ETUC (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 2; Ú. v. ES L 145, 19.6.1996) v znení smernice Rady
97/75/ES z 15. decembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 3; Ú. v. ES L 10, 16. 1. 1998).

4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

5. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie
v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie
pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 4; Ú. v. ES L 299, 18. 11. 2003).

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí
a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v.
EÚ L 204, 26. 7. 2006).
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