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Trovy konania
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ZÁKON
z 2. júla 2001
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet a pôsobnos• zákona
§1
(1) Predmetom tohto zákona je upravi• právne vz•ahy pri vykonávaní štátnej služby. Obsahom vykonávania štátnej služby sú práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej
služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby.
(2) Štátna služba pod¾a tohto zákona je budovaná na
princípoch
a) profesionality,
b) politickej nezávislosti,
c) efektivity,
d) pružnosti,
e) nestrannosti,
f) etiky.
(3) Na právne vz•ahy štátnych zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby sa Zákonník práce vz•ahuje
len vtedy, ak to výslovne ustanovuje tento zákon.
§2
(1) Právne vz•ahy štátnych zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby sú verejnoprávne vz•ahy štátnych zamestnancov k štátu.
(2) Štátna služba na úèely tohto zákona je plnenie
úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými

predpismi,1) ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade (§ 7) v príslušnom odbore štátnej služby, ak plnenie jeho úloh zahàòa
a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu,
d) odbornú prípravu rozhodnutí,
e) odbornú prípravu návrhov zákonov a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
odborných èinností súvisiacich s ich prerokúvaním
a schva¾ovaním alebo
f) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.
(3) Služobný úrad na úèely odseku 2 vypracuje opisy
èinností štátnozamestnaneckých miest.
(4) Vykonávaním štátnych záležitostí pod¾a odseku 2 na úèely tohto zákona je èinnos•, ktorá nie je
plnením úloh štátnej správy, ale ktorá je vykonávaná
výluène v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh
štátnej správy. Vykonávaním štátnych záležitostí je aj
plnenie úloh uvedených v odseku 2 písm. a) až d)
štátnym zamestnancom, ktorý zabezpeèuje uplatòovanie právnych vz•ahov štátnych zamestnancov
v osobnom úrade pod¾a tohto zákona a osobitných
predpisov a plnenie úloh justièných èakate¾ov
a právnych èakate¾ov prokuratúry pod¾a osobitného
predpisu.2)
(5) Štátna služba pod¾a odseku 2 sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere.
(6) Právne vz•ahy justièných èakate¾ov a právne
vz•ahy právnych èakate¾ov prokuratúry pri vykonávaní štátnych záležitostí sa spravujú týmto zákonom, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.
(7) Štátna služba príslušníkov Policajného zboru,
príslušníkov Slovenskej informaènej služby, príslušníkov Zboru väzenskej a justiènej stráže, príslušníkov
Železniènej polície, colníkov a profesionálnych vojakov

1

) Napríklad zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev

a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
è. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní s•ažností a o vo¾bách prísediacich
(zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 16/1993 Z. z. o Kancelárii
prezidenta Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 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
è. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona è. 458/2000 Z. z., zákon è. 150/2001 Z. z.
o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly, zákon è. 238/2001 Z. z. Colný
zákon, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996
Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon è. 351/1997 Z. z. Branný zákon
v znení zákona è. 401/2000 Z. z.
2
) Napríklad zákon è. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov, zákon è. 153 /2001 Z. z.
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a príslušníkov Zboru požiarnej ochrany sa spravuje
osobitnými predpismi.3)

§5

(8) Tento zákon sa nevz•ahuje na
a) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej len „poslanec národnej rady“), prezidenta Slovenskej republiky (ïalej len „prezident“), èlenov
vlády Slovenskej republiky (ïalej len „èlen vlády“),
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ïalej len „predseda najvyššieho
kontrolného úradu“) a podpredsedov Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky (ïalej len
„podpredseda najvyššieho kontrolného úradu“),
b) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (ïalej
len „sudca ústavného súdu“),
c) sudcov,
d) prokurátorov,
e) zamestnancov služobných úradov, ktorí neplnia
úlohy pod¾a odseku 2 alebo 4.

(1) Štátny zamestnanec na úèely tohto zákona je
fyzická osoba, ktorá vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere štátnu službu v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby.

§3
(1) Každý obèan Slovenskej republiky (ïalej len „obèan“) má právo vstúpi• do štátnej služby na základe
spravodlivého výberového konania, ak spåòa predpoklady ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Každý obèan má právo by• informovaný o vo¾ných miestach v štátnej službe (§ 15).
(2) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú
rovnako všetkým obèanom pri vstupe do štátnej služby
a pri vykonávaní štátnej služby, a to bez oh¾adu na
pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo,
politické èi iné zmýš¾anie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnos• k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok alebo iné postavenie.
(3) Štátny zamestnanec, ktorý sa cíti poškodený
v dôsledku nedodržania práv pod¾a odseku 2, môže sa
domáha• svojich práv na príslušnom orgáne (§ 126)
alebo na súde. V konaní pred príslušným orgánom
alebo súdom služobný úrad (§ 7) preukazuje, že nedošlo k porušeniu týchto práv.
DRUHÁ ÈAS•
ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝ POMER
P R VÁ HLAVA
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
§4
Štátna služba pod¾a tohto zákona sa vykonáva v
a) prípravnej štátnej službe (§ 19),
b) stálej štátnej službe (§ 24) a
c) doèasnej štátnej službe (§ 25).

(2) Odbor štátnej služby na úèely tohto zákona je
odborný úsek plnenia úloh štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,1) ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade. Odbory štátnej
služby urèí Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky na návrh najvyšších služobných úradov v služobnom predpise; odbory štátnej služby v služobných
úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode
až vo štvrtom bode urèia služobné predpisy, ktoré
vydajú tieto služobné úrady.
(3) Štátny zamestnanec na úèely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorú pod¾a osobitných predpisov1) do
funkcie volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ïalej len „národná rada“) alebo vymenúva
a odvoláva
a) prezident,
b) vláda Slovenskej republiky (ïalej len „vláda“),
c) predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
d) predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(4) Funkcie, do ktorých sa štátni zamestnanci volia
alebo vymenúvajú pod¾a odseku 3, sú na úèely tohto
zákona politické funkcie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(5) Na predstaveného v politickej funkcii sa vz•ahujú ustanovenia tohto zákona o odmeòovaní, dovolenke
na zotavenie a o nemocenskom zabezpeèení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§6
Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky
(1) Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky (ïalej len „úrad pre štátnu službu“) plní úlohy v oblasti
štátnej služby. Sídlo úradu pre štátnu službu je Bratislava.
(2) Úrad pre štátnu službu
a) zabezpeèuje jednotný postup pri uplatòovaní tohto
zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov
vydaných na jeho vykonanie,
b) vypracúva roènú správu o uplatòovaní zákona
o štátnej službe, ktorú predkladá vláde,
c) vydáva pod¾a splnomocnenia tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy,
d) vydáva služobné predpisy na zabezpeèenie uplatòovania právnych vz•ahov pri vykonávaní štátnej
služby pod¾a tohto zákona,
e) pripravuje návrh systemizácie v štátnej službe (ïalej len „systemizácia“) a kontroluje jej dodržiavanie,

3

) Napríklad zákon è. 351/1997 Z. z. v znení zákona è. 401/2000 Z. z., zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších
predpisov, zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby, Zboru väzenskej
a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície v znení neskorších predpisov, zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
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f) vykonáva výberové konanie na prípravnú štátnu
službu a na doèasnú štátnu službu; výberové konanie na prípravnú štátnu službu a na doèasnú
štátnu službu v služobných úradoch uvedených
v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode
a vo štvrtom bode vykonávajú tieto služobné úrady,
g) riadi vzdelávanie v štátnej službe a zabezpeèuje
jednotný systémový prístup v ïalšom vzdelávaní
štátnych zamestnancov,
h) plní úlohy osobného úradu v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom,
i) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam služobného úradu vo veciach štátnozamestnaneckého
pomeru,
j) kontroluje dodržiavanie tohto zákona a všeobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho
vykonanie a služobných predpisov,
k) zverejòuje informácie o vo¾ných štátnozamestnaneckých miestach v štátnej službe,
l) vedie evidenciu štátnych zamestnancov a spravuje
ich osobné spisy po skonèení štátnozamestnaneckého pomeru; evidenciu štátnych zamestnancov
a ich osobné spisy po skonèení štátnozamestnaneckého pomeru v služobných úradoch uvedených
v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode
a vo štvrtom bode vedú a spravujú tieto služobné
úrady,
m) plánuje a analyzuje potrebu poètu štátnozamestnaneckých miest; v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom
bode a vo štvrtom bode plánujú a analyzujú potrebu štátnych zamestnancov tieto služobné úrady,
n) vypracúva zásady odborného rastu štátnych zamestnancov a profesijnej kariéry v štátnej službe;
v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm.
b) v prvom bode, druhom bode a vo štvrtom bode
vypracúvajú zásady odborného rastu a profesijnej
kariéry štátnych zamestnancov tieto služobné úrady,
o) urèuje kritériá služobného hodnotenia štátnych zamestnancov,
p) vypracúva koncepcie sociálnej starostlivosti v štátnej službe,
r) vytvára a zjednocuje informaèný systém v štátnej
službe a urèuje jeho štandardy,
s) vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca (ïalej
len „etický kódex“).
(3) Na plnenie úloh uvedených v odseku 2 úrad pre
štátnu službu môže požiada• služobný úrad o pomoc
a poskytnutie informácií, dokladov a prerokúva•
s ním opatrenia, ktoré sa ho týkajú.
(4) Ustanovenia odseku 2 písm. f) až h), i), l) a n) sa
nevz•ahujú na súdy a na prokuratúru a ustanovenia
odseku 2 písm. e), f) a i) sa nevz•ahujú na Najvyšší
kontrolný úrad Slovenskej republiky (ïalej len „najvyšší
kontrolný úrad“).
(5) Pôsobnos• úradu pre štátnu službu ustanovenú
v odseku 2 písm. g), h) a n) vykonáva vo vz•ahu k štátnym zamestnancom
4
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a) na súdoch Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky (ïalej len „ministerstvo spravodlivosti“),
b) na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej
republiky (ïalej len „generálna prokuratúra“),
c) služobných úradov uvedených v § 7 ods. 1 písm. b)
v prvom bode až vo štvrtom bode tieto služobné
úrady.
(6) O odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu
vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátneho
zamestnanca na súde rozhoduje ministerstvo spravodlivosti.
(7) O odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu
vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátneho
zamestnanca na prokuratúre rozhoduje generálna
prokuratúra. Ak ide o štátneho zamestnanca na generálnej prokuratúre, o odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru rozhoduje generálny prokurátor Slovenskej
republiky (ïalej len „generálny prokurátor“) na návrh
ním zriadenej osobitnej komisie zloženej z prokurátorov generálnej prokuratúry.
(8) O odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu
vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátneho
zamestnanca na najvyššom kontrolnom úrade rozhoduje predseda najvyššieho kontrolného úradu na návrh ním zriadenej osobitnej komisie zloženej zo štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe.
(9) Kontrolu dodržiavania systemizácie na najvyššom kontrolnom úrade vykonáva národná rada alebo
jej orgán, ktorý si na tento úèel zriadi.
(10) Ustanovenia odseku 2 písm. e) až h), j), m) a o)
sa nevz•ahujú na služobné úrady uvedené v § 7 ods. 1
písm. b) v prvom bode až v šiestom bode.
(11) Ustanovenia odseku 2 písm. b), d) až f) sa
nevz•ahujú na Vojenské spravodajstvo.
(12) O odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu
vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátneho
zamestnanca v služobných úradoch uvedených v § 7
ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode a vo štvrtom bode rozhoduje vedúci tohto služobného úradu na
návrh ním zriadenej osobitnej komisie zloženej zo štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe.
(13) Pôsobnos• úradu pre štátnu službu ustanovenú
v odseku 2 písm. d), e), g) až i), m) až p) a s) vykonáva
organizaèná zložka Vojenského spravodajstva.4)
(14) O odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu
vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátneho
zamestnanca Vojenského spravodajstva rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky (ïalej len „minister
obrany“) na návrh ním zriadenej osobitnej komisie
zloženej zo štátnych zamestnancov v štátnej službe.
(15) Kontrolu dodržiavania systemizácie vo Vojenskom spravodajstve zabezpeèuje minister obrany.

) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
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§7

§9

Služobný úrad

Predstavený

(1) Služobný úrad na úèely tohto zákona je
a) ministerstvo a iný ústredný orgán štátnej správy,
b) orgán alebo úrad, ktorý vykonáva štátne záležitosti,
a to:
1. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
(ïalej len „kancelária národnej rady“),
2. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ïalej
len „kancelária prezidenta“),
3. najvyšší kontrolný úrad,
4. Ústavný súd Slovenskej republiky (ïalej len
„ústavný súd“),
5. súd,
6. generálna prokuratúra, krajské prokuratúry,
vyššia vojenská prokuratúra a vojenské obvodné
prokuratúry,
c) orgán miestnej štátnej správy,
d) iný orgán štátnej správy,
e) útvar Policajného zboru,
f) Akadémia Policajného zboru,
g) organizaèná zložka ozbrojených síl urèená príslušným ministerstvom, v ktorého pôsobnosti sú ozbrojené sily,
h) organizaèná zložka Vojenského spravodajstva,
i) organizaèná zložka Slovenskej informaènej služby,
j) útvar Železniènej polície,
k) základný èlánok organizácie Zboru väzenskej a justiènej stráže.
(2) Služobný úrad štátneho zamestnanca na okresnej prokuratúre je krajská prokuratúra.
(3) Najvyšší služobný úrad je služobný úrad, ktorý
nemá nadriadený služobný úrad.
(4) Nadriadený služobný úrad je služobný úrad, ktorý riadi, kontroluje a koordinuje èinnos• podriadeného
služobného úradu.
§8
Osobný úrad
(1) Osobný úrad ako osobný útvar služobného úradu, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu
službu, zabezpeèuje plnenie úloh, ktoré služobnému
úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vz•ahov.
Osobný úrad zabezpeèuje aj uplatòovanie právnych
vz•ahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej
správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti pod¾a § 2
ods. 2 alebo 4.
(2) Osobný úrad vedúceho služobného úradu je
osobný úrad jeho nadriadeného služobného úradu.
Osobný úrad vedúcich služobných úradov uvedených
v § 7 ods. 1 písm. b) prvý bod až štvrtý bod a písm. h)
je osobný úrad služobného úradu, v ktorom vykonávajú štátnu službu.
(3) Ak služobný úrad nemá nadriadený služobný
úrad, osobný úrad vedúceho služobného úradu je úrad
pre štátnu službu.

(1) Predstavený je nadriadený štátny zamestnanec,
ktorý je oprávnený dáva• podriadenému štátnemu
zamestnancovi pokyny na vykonávanie štátnej služby
a je povinný plni• voèi podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy služobného úradu pri vykonávaní
štátnej služby v rozsahu urèenom služobným predpisom.
(2) Predstavený môže by• len štátny zamestnanec,
ktorý je vymenovaný do stálej štátnej služby, ak tento
zákon neustanovuje inak, a spåòa osobitné kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie riadiacich èinností.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevz•ahujú na
predstaveného v politickej funkcii, na predstaveného,
ktorý je ve¾vyslancom, a na predstaveného, ktorého
právny vz•ah upravuje osobitný predpis.2)
§ 10
Vedúci služobného úradu
(1) Vedúci služobného úradu (ïalej len „vedúci úradu“) na úèely tohto zákona je služobne najvyšší predstavený všetkým zamestnancom v príslušnom služobnom úrade. Vedúci úradu môže by• len štátny
zamestnanec v stálej štátnej službe, ak tento zákon
neustanovuje inak. Vedúci úradu plní úlohy spojené
s uplatòovaním štátnozamestnaneckých vz•ahov
a s organizaèným zabezpeèením èinnosti služobného
úradu.
(2) Vedúceho úradu vymenúva vedúci úradu nadriadeného služobného úradu. Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorý nemá nadriadený služobný úrad,
vymenúva predseda Úradu pre štátnu službu Slovenskej republiky (ïalej len „predseda“).
(3) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je generálna prokuratúra, je generálny prokurátor. Vedúci
služobného úradu, ktorým je krajská prokuratúra, je
krajský prokurátor. Vedúci služobného úradu, ktorým
je vyššia vojenská prokuratúra, je vyšší vojenský prokurátor. Vedúci služobného úradu, ktorým je obvodná
vojenská prokuratúra, je vojenský obvodný prokurátor.
(4) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, je vedúci kancelárie národnej
rady. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je
kancelária prezidenta, je vedúci kancelárie prezidenta.
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ústavný
súd, je vedúci kancelárie ústavného súdu. Vedúci
úradu v služobnom úrade, ktorým je najvyšší kontrolný úrad, je predseda najvyššieho kontrolného úradu.
(5) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Najvyšší súd Slovenskej republiky (ïalej len „najvyšší
súd“), je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ïalej len „predseda najvyššieho súdu“). Vedúci
úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský súd, je
predseda krajského súdu. Vedúci úradu v služobnom
úrade, ktorým je okresný súd, je predseda okresného
súdu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je
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vyšší vojenský súd, je predseda vyššieho vojenského
súdu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je
vojenský obvodný súd, je predseda vojenského obvodného súdu.
(6) Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom
v § 7 ods. 1 písm. b) je vymenovaný pod¾a osobitného
predpisu.5)
§ 11
Služobné predpisy
(1) Služobné predpisy urèujú v medziach tohto zákona podrobnosti vykonávania štátnej služby štátnych zamestnancov, urèujú rozsah oprávnenia predstavených dáva• štátnym zamestnancom pokyny na
vykonávanie štátnej služby a plni• voèi štátnym zamestnancom úlohy služobného úradu pod¾a tohto zákona. Služobné predpisy podriadeného služobného
úradu nesmú by• v rozpore so služobnými predpismi
nadriadeného služobného úradu. Služobný predpis
nadriadeného služobného úradu je záväzný pre podriadený služobný úrad. So služobnými predpismi musí by• štátny zamestnanec riadne oboznámený.
(2) Služobné predpisy vydáva služobný úrad, nadriadený služobný úrad a úrad pre štátnu službu.
Systemizácia
§ 12
(1) Systemizácia pod¾a tohto zákona je urèenie poètu
štátnozamestnaneckých miest v stálej štátnej službe,
v doèasnej štátnej službe a v prípravnej štátnej službe
v služobných úradoch v èlenení pod¾a funkcií (§ 16)
v nadväznosti na organizaènú štruktúru služobných
úradov. Súèas•ou systemizácie je objem finanèných
prostriedkov urèených na platy štátnych zamestnancov.
(2) Služobný úrad, ak tento zákon neustanovuje
inak, je povinný predklada• úradu pre štátnu službu
a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo financií“) podklad na zostavenie návrhu
systemizácie na každý rozpoètový rok pod¾a stavu
k 1. marcu bežného roka spolu s organizaènou štruktúrou. Krajské úrady a okresné úrady predkladajú
tento podklad prostredníctvom Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, okresné prokuratúry a krajské
prokuratúry prostredníctvom generálnej prokuratúry,
vyšší vojenský súd, vojenský obvodový súd a vojenská
súèas• generálnej prokuratúry, vyššia vojenská prokuratúra a vojenská obvodná prokuratúra prostredníctvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo obrany“).
(3) Návrh systemizácie vypracuje úrad pre štátnu
službu na základe organizaènej štruktúry služobných
úradov v spolupráci s ministerstvom financií, s prí-
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slušnými ministerstvami a s ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky. Služobné úrady uvedené v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode,
druhom bode a vo štvrtom bode a najvyšší kontrolný
úrad návrh systemizácie svojich služobných úradov
predložia národnej rade alebo jej orgánu, ktorý si na
tento úèel zriadi, a následne ich oznámia úradu pre
štátnu službu a ministerstvu financií tak, aby mohli
by• schválené v termíne, v ktorom vláda rozhoduje
o návrhu zákona o štátnom rozpoète na príslušný rozpoètový rok. Návrh systemizácie ministerstva obrany,
služobných úradov v jeho pôsobnosti, vyššieho vojenského súdu, vojenského obvodového súdu, vojenskej
súèasti generálnej prokuratúry a vojenských prokuratúr vypracuje ministerstvo obrany s ministerstvom financií a oznamujú ho úradu pre štátnu službu. Návrh systemizácie najvyššieho súdu vypracuje
najvyšší súd v spolupráci s ministerstvom financií
a oznamujú ho úradu pre štátnu službu. Návrh systemizácie krajských súdov a okresných súdov vypracuje ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s ministerstvom financií a oznamujú ho úradu pre
štátnu službu. Návrh systemizácie generálnej prokuratúry, krajských prokuratúr a okresných prokuratúr vypracuje generálna prokuratúra v spolupráci
s ministerstvom financií a oznamujú ho úradu pre
štátnu službu.
(4) Návrh systemizácie vypracovaný pod¾a odseku 3
predkladá úrad pre štátnu službu do konca júna bežného roka ministerstvu financií a vláde.
(5) Návrh systemizácie schva¾uje vláda pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpoète na príslušný
rozpoètový rok. Systemizáciu schva¾uje národná rada
ako súèas• zákona o štátnom rozpoète. Vláda vykoná
úpravy v systemizácii pod¾a zákona o štátnom rozpoète.
§ 13

(1) Vedúci úradu je povinný
a) sledova•, zabezpeèi• a dodržiava• plnenie schválenej systemizácie,
b) oznamova• úradu pre štátnu službu obsadenie
štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade
a uvo¾nenie štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade; to sa nevz•ahuje na vedúcich služobných úradov uvedených v § 7 ods. 1 písm. b)
a h).
(2) Pôsobnos• vedúceho úradu pod¾a odseku 1 vykonáva vo vz•ahu k
a) okresnému súdu a krajskému súdu vedúci úradu
ministerstva spravodlivosti,
b) najvyššiemu súdu predseda najvyššieho súdu,
c) prokuratúre generálny prokurátor.

5

) Napríklad zákon è. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 16/1993 Z. z., zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 143 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z.
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D R U H Á H L AVA
VZNIK, ZMENA A SKONÈENIE
ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU
§ 14
Prijatie do štátnej služby
(1) Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto v príslušnom odbore štátnej služby možno prija• obèana, ktorý sa uchádza o štátnu službu
(ïalej len „uchádzaè“), ak spåòa tieto predpoklady:
a) dosiahol vek 18 rokov,
b) má spôsobilos• na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonný a nebol prepustený zo štátnej služby
pod¾a § 61 ods. 2 písm. c) až e),
d) spåòa kvalifikaèné predpoklady,
e) je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby,
f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) ovláda štátny jazyk,
h) ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby urèí služobný predpis, ktorý
vydá úrad pre štátnu službu; v služobných úradoch
uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode až vo
štvrtom bode to urèia služobné predpisy, ktoré
vydajú tieto služobné úrady,
i) úspešne absolvoval výberové konanie na prípravnú
štátnu službu alebo spåòa predpoklady na doèasnú
štátnu službu pod¾a § 25 ods. 2 písm. a).
(2) Bezúhonný obèan na úèely tohto zákona je obèan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin. Bezúhonnos• sa preukazuje výpisom z registra trestov6) nie starším ako tri mesiace.
(3) Kvalifikaèné predpoklady na úèely tohto zákona
sú:
a) vzdelanie,
b) osobitné kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného predpisu,7) ak tento zákon neustanovuje inak,
c) osobitné kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie
riadiacich èinností,
d) odborná prax.
(4) Vzdelanie na úèely tohto zákona je
a) úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ïalej len „úplné stredné vzdelanie“),
b) vyššie odborné vzdelanie,
c) vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského
bakalárskeho štúdia (ïalej len „bakalárske vzdelanie“) alebo
d) vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského
magisterského štúdia alebo inžinierskeho štúdia,

Strana 3339

alebo doktorského štúdia (ïalej len „vysokoškolské
vzdelanie“).
(5) Kvalifikaèné predpoklady okrem osobitných
kvalifikaèných predpokladov pod¾a odseku 3 písm. c)
sú uvedené v charakteristikách platových tried štátneho zamestnanca v prílohe è. 1.
(6) Nadobudnutie vzdelania uvedeného v odseku 4
sa posudzuje pod¾a osobitných predpisov.8)
(7) Osobitné kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného predpisu získava èakate¾ v prípravnej štátnej
službe (§ 19) adaptaèným vstupným vzdelávaním
a adaptaèným prípravným vzdelávaním, ktoré sa konèí skúškou pred vymenovaním štátneho zamestnanca
do stálej štátnej služby.
(8) Osobitné kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie riadiacich èinností štátny zamestnanec v stálej
štátnej službe (§ 24) získava vo funkènom vzdelávaní,
ktoré sa konèí skúškou pred vymenovaním za predstaveného, ak tento zákon neustanovuje inak. Podrobnosti o funkènom vzdelávaní a o jeho skonèení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
úrad pre štátnu službu. Podrobnosti o funkènom vzdelávaní štátnych zamestnancov na súde a o jeho skonèení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo spravodlivosti. Podrobnosti o funkènom vzdelávaní štátnych zamestnancov na prokuratúre a o jeho skonèení ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá úrad pre štátnu službu po
dohode s generálnou prokuratúrou. Podrobnosti
o funkènom vzdelávaní štátnych zamestnancov na
najvyššom súde a o jeho skonèení ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad pre štátnu
službu po dohode s najvyšším súdom. Podrobnosti
o funkènom vzdelávaní štátnych zamestnancov v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b)
v prvom bode až vo štvrtom bode a o jeho skonèení
urèia služobné predpisy, ktoré vydajú tieto služobné
úrady. Podrobnosti o funkènom vzdelávaní štátnych
zamestnancov vo Vojenskom spravodajstve a o jeho
skonèení urèí minister obrany.
(9) Odborná prax na úèely tohto zákona je minimálny èas vyjadrený v rokoch, potrebný na vykonávanie èinnosti štátnej služby, uvedený v prílohe è. 1
a zistený pod¾a § 81. Vedúci úradu môže vo výnimoèných prípadoch rozhodnú•, že odborná prax na úèely
tohto zákona je najmenej jeden rok.
(10) Splnenie kvalifikaèných predpokladov pod¾a
odsekov 3, 4, 7 až 9 nemožno odpusti•, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(11) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na úèely

6

) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikaèných predpokladoch na výkon niektorých

7

èinností v krajských úradoch a okresných úradoch, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú
predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilos• v znení
neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky è. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve, zákon è. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých ïalších zákonov v znení zákona è. 70/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon è. 153/2001 Z. z.
8
) § 8 ods. 2 a 3 a § 59 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 19 a 43 zákona è. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
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tohto zákona je overenie zdravotnej spôsobilosti štátneho zamestnanca vykonáva• štátnu službu v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti upravuje osobitný
predpis.9)

štátny zamestnanec s najvyššou funkciou. Ak je vo výberovej komisii viac štátnych zamestnancov s rovnakou funkciou, predsedu výberovej komisie vymenuje
predseda. Ak èlen výberovej komisie je predpojatý,
oznámi túto skutoènos• predsedovi.

(12) Uchádzaèa možno prija• len do prípravnej štátnej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Výberové konanie na najvyššom kontrolnom
úrade uskutoèòuje výberová komisia, ktorú zriaïuje
predseda najvyššieho kontrolného úradu zo štátnych
zamestnancov v stálej štátnej službe. Výberová komisia má pä• èlenov. Predseda výberovej komisie je štátny zamestnanec s najvyššou funkciou. Ak je vo výberovej komisii viac štátnych zamestnancov s rovnakou
funkciou, predsedu výberovej komisie vymenuje predseda najvyššieho kontrolného úradu. Výberové konanie v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1
písm. b) v prvom bode, druhom bode a vo štvrtom bode
uskutoèòuje výberová komisia, ktorú zriaïuje vedúci
tohto služobného úradu zo štátnych zamestnancov
v stálej štátnej službe. Výberová komisia má pä• èlenov, z toho najmenej troch èlenov z príslušného odboru štátnej služby. Predseda výberovej komisie je štátny
zamestnanec s najvyššou funkciou. Ak je vo výberovej
komisii viac štátnych zamestnancov s rovnakou funkciou, predsedu výberovej komisie vymenuje vedúci
služobného úradu.

(13) Predpoklady ustanovené v odseku 1 písm. b)
až f), ako aj predpoklad štátneho obèianstva Slovenskej republiky musí štátny zamestnanec spåòa• po celý
èas vykonávania štátnej služby. Kvalifikaèné predpoklady ustanovené v odseku 3 písm. b) nemusí spåòa•
štátny zamestnanec v prípravnej štátnej službe
a predpoklady ustanovené v odseku 3 písm. c) nemusí
spåòa• štátny zamestnanec v doèasnej štátnej službe,
ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 15
Výberové konanie na prípravnú štátnu službu
a na doèasnú štátnu službu
(1) Vo¾né štátnozamestnanecké miesta na prípravnú
štátnu službu a na doèasnú štátnu službu okrem
predstaveného v politickej funkcii a predstaveného,
ktorý je ve¾vyslancom, sa obsadzujú na základe výsledku výberového konania.
(2) Výberovým konaním na obsadenie vo¾ného štátnozamestnaneckého miesta v príslušnom odbore štátnej služby sa overujú schopnosti a odborné znalosti
uchádzaèa, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzh¾adom
na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec
vykonáva• v štátnej službe. Výberové konanie sa
uskutoèòuje bez oh¾adu na pohlavie, rasu, farbu pleti,
vieru, náboženstvo, politické èi iné zmýš¾anie uchádzaèov, ich národný alebo sociálny pôvod, príslušnos•
k národnosti alebo k etnickej skupine, alebo majetok,
alebo iné postavenie (§ 3 ods. 2).
(3) Výberové konanie vyhlasuje predseda v tlaèi, prípadne v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne
pred jeho zaèatím, s uvedením údajov o štátnozamestnaneckom mieste, ktorými sú:
a) názov služobného úradu vrátane obce, kde je sídlo
služobného úradu alebo jeho organizaènej jednotky
(ïalej len „sídlo služobného úradu“),
b) druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia,
c) odbor štátnej služby,
d) predpoklady na vykonávanie štátnej služby pod¾a
§ 14,
e) zoznam požadovaných dokladov,
f) dátum a miesto podania žiadosti,
g) oznámenie o hromadnom výberovom konaní nemusí obsahova• údaje uvedené v písmenách b), d) a e).
(4) Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia, ktorú zriaïuje predseda zo štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe. Výberová komisia má pä•
èlenov, z toho najmenej troch èlenov z príslušného
odboru štátnej služby. Predseda výberovej komisie je
9

(6) Uchádzaèa, ktorý spåòa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h), úrad pre štátnu službu
pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred
jeho zaèatím.
(7) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov urèí poradie uchádzaèov. Poradie uchádzaèov je záväzné pri vymenovaní
štátneho zamestnanca.
(8) Úrad pre štátnu službu písomne oznámi uchádzaèom výsledok výberového konania do desiatich dní
od jeho skonèenia.
(9) Ak výberová komisia na základe výberového
konania nevyberie uchádzaèa na vo¾né štátnozamestnanecké miesto do štátnej služby, pretože žiadny
uchádzaè nevyhovuje, predseda vyhlási nové výberové
konanie.
(10) Podrobnosti o výberovom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad pre
štátnu službu.
(11) Podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie
štátnozamestnaneckých miest na súdoch ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
(12) Podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie
štátnozamestnaneckých miest na prokuratúre ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
úrad pre štátnu službu po dohode s generálnou prokuratúrou.
(13) Podrobnosti o výberovom konaní v služobných
úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode
až vo štvrtom bode urèia služobné predpisy, ktoré

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z. o Lieèebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
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vydajú tieto služobné úrady. Ustanovenia odsekov 1
až 9 sa použijú primerane.
§ 16
Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
(1) Štátnozamestnanecký pomer vzniká na základe
vymenovania na štátnozamestnanecké miesto dòom
urèeným v písomnom rozhodnutí o vymenovaní a zložením s¾ubu (§ 18). S¾ub sa skladá pri odovzdaní rozhodnutia o vymenovaní. Štátnozamestnanecký pomer
nevznikne, ak uchádzaè odmietol zloži• s¾ub alebo ho
zložil s výhradou. Súèasne s rozhodnutím o vymenovaní sa štátnemu zamestnancovi odovzdá písomné
oznámenie o èase odbornej praxe a zapoèítanej praxe,
o výške a zložení funkèného platu, o týždennom služobnom èase a o dåžke dovolenky. Vymenovanie vykoná vedúci úradu.
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§ 17
Rozhodnutie o vymenovaní do štátnej služby
Rozhodnutie o vymenovaní do štátnej služby obsahuje
a) meno a priezvisko štátneho zamestnanca, dátum
a miesto narodenia, rodné èíslo a miesto trvalého
pobytu,
b) funkciu štátneho zamestnanca,
c) druh štátnej služby,
d) odbor štátnej služby,
e) služobný úrad vrátane sídla služobného úradu,
f) dåžku kratšieho služobného èasu, ak bol povolený,
g) èas trvania doèasnej štátnej služby.
§ 18
S¾ub

(2) Vymenovanie do štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto možno uskutoèni• len za predpokladu,
že štátnozamestnanecké miesto pod¾a schválenej systemizácie je vo¾né. Vo¾né štátnozamestnanecké miesto
sa prednostne obsadí štátnym zamestnancom zaradeným mimo èinnej štátnej služby, ktorý vykonával
štátnu službu v tom istom odbore, alebo iným štátnym zamestnancom, ktorý spåòa predpoklady pod¾a
§ 14.

(1) Štátny zamestnanec skladá s¾ub, ktorý znie:
„S¾ubujem na svoju èes• vernos• Slovenskej republike.
Pri vykonávaní štátnej služby budem dodržiava• Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony,
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, Etický
kódex štátneho zamestnanca a služobné predpisy
a v súlade s nimi sa budem riadi• pokynmi predstavených. Svoje povinnosti budem vykonáva• riadne, èestne, svedomite a nestranne.“

(3) Štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe
alebo v doèasnej štátnej službe pod¾a najnároènejšej
èinnosti, ktorú má pod¾a opisu èinností na príslušnom
štátnozamestnaneckom mieste vykonáva• v súlade
s prílohou è. 1, patrí funkcia v 1. až 9. platovej triede.

(2) S¾ub je zložený, ak po jeho preèítaní ten, kto ho
skladá, vyhlási „tak s¾ubujem“ a vyhlásenie potvrdí
vlastnoruèným podpisom na príslušnej listine. Na tejto listine musí by• uvedený dátum zloženia s¾ubu.

Funkcia

Platová trieda

referent

1.

samostatný referent

2.

odborný referent

3.

hlavný referent

4.

radca

5.

samostatný radca

6.

odborný radca, okresný radca

7.

hlavný radca, krajský radca

8.

štátny radca

9.

(4) V služobnom úrade, ktorý má okresnú pôsobnos•, patrí štátnemu zamestnancovi funkcia okresný
radca, ak vykonáva najnároènejšiu èinnos• zaradenú
do 7. platovej triedy. V služobnom úrade, ktorý má
krajskú pôsobnos•, patrí štátnemu zamestnancovi
funkcia krajský radca, ak vykonáva najnároènejšiu
èinnos• zaradenú do 8. platovej triedy.
(5) Štátny zamestnanec v prípravnej štátnej službe
(ïalej len „èakate¾ “) sa zaradí do funkcie zodpovedajúcej nároènosti ním vykonávanej èinnosti.

§ 19
Prípravná štátna služba
(1) Prípravná štátna služba je príprava na vykonávanie stálej štátnej služby v príslušnom odbore štátnej
služby. Prípravnú štátnu službu vykonáva èakate¾.
(2) Skúšobná lehota je tri mesiace a plynie odo dòa
vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Do skúšobnej lehoty sa nezapoèítava èas vykonávania štátnej
služby uvedený v § 73 ods. 1 okrem písmena d).
(3) Prípravná štátna služba trvá najmenej šes• mesiacov, najviac však dva roky, ak tento zákon alebo
osobitný predpis2) neustanovuje inak. Prípravná štátna služba plynie odo dòa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a konèí sa kvalifikaènou skúškou. Do
tohto èasu sa nezapoèítava èas vykonávania štátnej
služby uvedený v § 73 ods. 1 písm. b), c) a i) a èas
vykonávania základnej služby, náhradnej služby alebo
civilnej služby.
(4) Súèas•ou prípravnej štátnej služby je odborná
príprava èakate¾a na získanie osobitných kvalifikaèných predpokladov pod¾a osobitného predpisu.7) Odborná príprava sa uskutoèòuje adaptaèným vstupným
vzdelávaním v rámci skúšobnej lehoty a adaptaèným
prípravným vzdelávaním. Adaptaèné vstupné vzdelávanie sa konèí v rámci skúšobnej lehoty pohovorom
s predstaveným. Adaptaèné prípravné vzdelávanie sa
konèí kvalifikaènou skúškou.
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(5) Èakate¾ vykonáva služobné úlohy pod doh¾adom
školite¾a. Školite¾a urèuje služobný úrad zo štátnych
zamestnancov v stálej štátnej službe.
Kvalifikaèná skúška
§ 20
(1) Úèelom kvalifikaènej skúšky je overi•, èi èakate¾
pozná a je schopný uplatòova• Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a všeobecne záväzné právne predpisy nevyhnutné na vykonávanie štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby vrátane
znalosti tohto zákona a služobných predpisov. V služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, iný ústredný
orgán štátnej správy alebo služobný úrad uvedený
v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode až vo štvrtom bode,
úèelom kvalifikaènej skúšky je ïalej overi•, èi èakate¾
dokáže plni• aj koncepèné úlohy a úlohy v legislatívnom procese v príslušnom odbore štátnej služby. Súèas•ou kvalifikaènej skúšky je aj služobné hodnotenie,
ktoré vykoná školite¾.
(2) Kvalifikaèná skúška sa skladá z písomnej èasti
a z ústnej èasti. Obe èasti kvalifikaènej skúšky sa
konajú spravidla v jeden deò. Služobný úrad urèí deò
konania kvalifikaènej skúšky do dvoch mesiacov odo
dòa podania žiadosti èakate¾a o vykonanie kvalifikaènej skúšky, najneskôr však v posledných troch mesiacoch trvania prípravnej štátnej služby, ak tento zákon
neustanovuje inak. Služobný úrad zvolá kvalifikaènú
komisiu a písomne pozve èakate¾a aspoò jeden mesiac
pred dòom konania kvalifikaènej skúšky.
(3) Deò úspešného vykonania kvalifikaènej skúšky
je posledným dòom trvania prípravnej štátnej služby.
Po úspešne vykonanej kvalifikaènej skúške sa èakate¾
vymenuje do stálej štátnej služby.
§ 21
(1) Ak èakate¾ nevyhovel požiadavkám kvalifikaènej
skúšky, služobný úrad mu na základe jeho písomnej
žiadosti povolí opakova• kvalifikaènú skúšku. Kvalifikaènú skúšku možno opakova• len raz.
(2) Žiados• o opakovanie kvalifikaènej skúšky musí
èakate¾ doruèi• služobnému úradu do desiatich dní po
nevyhovení požiadavkám kvalifikaènej skúšky.
(3) Opakovanú kvalifikaènú skúšku môže èakate¾
vykona• najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do
šiestich mesiacov po nevyhovení požiadavkám kvalifikaènej skúšky. Èas do opakovanej kvalifikaènej skúšky je pokraèovaním prípravnej štátnej služby. Opakovanú kvalifikaènú skúšku vykoná èakate¾ pred
kvalifikaènou komisiou v inom zložení ako pri prvej
kvalifikaènej skúške.
§ 22
Kvalifikaèná komisia
(1) Kvalifikaèná komisia sa zriaïuje pod¾a prísluš10

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
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ného odboru štátnej služby v najvyššom služobnom
úrade. V služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1
písm. a) a b) v prvom bode až vo štvrtom bode, na
generálnej prokuratúre a na najvyššom súde sa zriaïuje kvalifikaèná komisia pod¾a príslušného odboru
štátnej služby v týchto služobných úradoch.
(2) Kvalifikaènú komisiu zriaïuje vedúci úradu zo
štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe. Kvalifikaèná komisia má pä• èlenov, z toho najmenej troch
èlenov z príslušného odboru štátnej služby. V služobnom úrade, ktorým je najvyšší súd, traja èlenovia
kvalifikaènej komisie musia by• sudcovia. V služobnom úrade, ktorým je prokuratúra, traja èlenovia kvalifikaènej komisie musia by• prokurátori. Predseda
kvalifikaènej komisie je štátny zamestnanec s najvyššou funkciou. Ak je v kvalifikaènej komisii viac štátnych zamestnancov s rovnakou funkciou, predsedu
kvalifikaènej komisie vymenuje vedúci úradu.
(3) Kvalifikaèná komisia je schopná uznáša• sa, ak
sú prítomní všetci jej èlenovia. Kvalifikaèná komisia sa
uznáša o výsledku kvalifikaènej skúšky väèšinou hlasov všetkých èlenov. Èlen kvalifikaènej komisie sa
nesmie zdrža• hlasovania. Uznesenie kvalifikaènej komisie znie „vyhovel“ alebo „nevyhovel“; uznesenie sa
vyhotoví písomne.
(4) Podmienky kvalifikaènej skúšky a zloženie kvalifikaènej komisie pre štátnu službu na súdoch a na
prokuratúre ustanovuje osobitný zákon.
§ 23
Zaradenie blízkych osôb
(1) Štátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami pod¾a osobitného predpisu,10) nemožno zaradi• do
vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti
alebo tak, aby jeden podliehal pokladniènej kontrole
alebo úètovnej kontrole druhého okrem štátnych zamestnancov zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky v cudzine.
(2) Uchádzaè o štátnu službu je povinný oznámi•
služobnému úradu skutoènosti uvedené v odseku 1
pred vymenovaním do štátnej služby.
(3) Štátny zamestnanec je povinný bez zbytoèného
odkladu oznámi• služobnému úradu skutoènosti uvedené v odseku 1, ktoré vznikli poèas vykonávania štátnej služby.
§ 24
Stála štátna služba
Stála štátna služba bezprostredne nadväzuje na prípravnú štátnu službu. Podmienkou vymenovania do
stálej štátnej služby je úspešné vykonanie kvalifikaènej skúšky v príslušnom odbore štátnej služby.
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§ 25
Doèasná štátna služba
(1) Doèasná štátna služba je štátna služba na urèitú
dobu, v ktorej vykonáva štátnu službu odborník, ktorý
je na plnenie úloh štátnej služby potrebný, predstavený v politickej funkcii a predstavený, ktorý je ve¾vyslancom.
(2) Do doèasnej štátnej služby možno vymenova•
a) na základe výberového konania uchádzaèa, ktorý je
odborník,
b) bez výberového konania predstaveného v politickej
funkcii a predstaveného, ktorý je ve¾vyslancom.
(3) Odborník v doèasnej štátnej službe vykonáva
štátnu službu samostatne a na urèitú dobu, najdlhšie
pä• rokov.
(4) Doèasná štátna služba vykonávaná odborníkom
zahàòa skúšobnú lehotu, ktorá je tri mesiace, a plynie
odo dòa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru.
(5) Predstavený v politickej funkcii a predstavený,
ktorý je ve¾vyslancom, môže by• z tejto funkcie odvolaný.
§ 26
Vymenovanie do stálej štátnej služby
v osobitných prípadoch
(1) Uchádzaè, ktorý bol v stálej štátnej službe a spåòa predpoklady pod¾a § 14, môže písomne požiada•
služobný úrad o opätovné vymenovanie do stálej štátnej služby bez toho, aby musel znovu vykona• prípravnú štátnu službu, ak od skonèenia predchádzajúcej
stálej štátnej služby
a) neuplynuli viac ako tri roky a ak znova zloží s¾ub,
alebo ak
b) neuplynulo viac ako šes• rokov, ak vykoná kvalifikaènú skúšku a znova zloží s¾ub.
(2) Uchádzaè, ktorý bol v doèasnej štátnej službe
najmenej dva roky a spåòa predpoklady pod¾a § 14,
môže písomne požiada• služobný úrad o vymenovanie
do stálej štátnej služby bez toho, aby musel vykona•
prípravnú štátnu službu, ak od skonèenia doèasnej
štátnej služby neuplynuli tri roky, vykoná kvalifikaènú
skúšku a znova zloží s¾ub.
(3) Predstavený, ktorý bol v doèasnej štátnej službe
najmenej dva roky a spåòa predpoklady pod¾a § 14,
môže písomne požiada• služobný úrad o vymenovanie
do stálej štátnej služby bez toho, aby musel vykona•
prípravnú štátnu službu, ak znova zloží s¾ub.
Zmena štátnozamestnaneckého pomeru
§ 27
a)
b)
c)
d)

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru je
doèasné preloženie,
trvalé preloženie,
vymenovanie za predstaveného,
zastupovanie predstaveného presahujúce tri týždne,
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e) odvolanie predstaveného,
f) zaradenie štátnej zamestnankyne mimo èinnej štátnej služby z dôvodu tehotenstva a materstva,
g) zaradenie štátneho zamestnanca v stálej štátnej
službe mimo èinnej štátnej služby z dôvodu zvolenia do funkcie vo vyššom odborovom orgáne pod¾a
§ 119,
h) zaradenie štátneho zamestnanca mimo èinnej štátnej služby z dôvodu zmeny systemizácie v stálej
štátnej službe,
i) zaradenie štátneho zamestnanca v stálej štátnej
službe mimo èinnej štátnej služby z dôvodu závažného služobného previnenia,
j) zaradenie štátneho zamestnanca mimo èinnej štátnej služby z dôvodov vyluèujúcich vykonávanie
štátnej služby,
k) opätovné zaradenie štátneho zamestnanca do štátnej služby po skonèení zaradenia mimo èinnej štátnej služby.
§ 28
(1) Zmena štátnozamestnaneckého pomeru sa môže
vykona• len v stálej štátnej službe v tom istom odbore
štátnej služby okrem zmeny pod¾a § 27 písm. f); z jedného odboru štátnej služby do iného odboru štátnej
služby možno zmenu vykona• len vtedy, ak ju štátny
zamestnanec môže vykonáva• so zrete¾om na plnenie
kvalifikaèného predpokladu a vzh¾adom na doterajšiu
nároènos• ním vykonávanej štátnej služby a na výsledky služobného hodnotenia.
(2) Zmenu štátnozamestnaneckého pomeru vykoná
rozhodnutím vedúci úradu, ktorý je príslušný pod¾a
§ 10. Trvalé preloženie vykoná rozhodnutím vedúci
úradu, v ktorom bude štátny zamestnanec vykonáva•
štátnu službu po dohode s vedúcim úradu, v ktorom
štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu.
(3) V èase zaradenia mimo èinnej štátnej služby je
štátny zamestnanec povinný dodržiava• povinnosti
štátneho zamestnanca okrem povinnosti vykonáva•
štátnu službu.
§ 29
Doèasné preloženie a trvalé preloženie
(1) Štátneho zamestnanca možno doèasne preloži•
na vykonávanie štátnej služby na urèený èas, najdlhšie na šes• mesiacov, ak tento zákon neustanovuje
inak, do iného odboru štátnej služby, do iného služobného úradu toho istého odboru štátnej služby alebo do
iného služobného úradu iného odboru štátnej služby.
(2) Štátneho zamestnanca možno opätovne doèasne
preloži• až po uplynutí 24 mesiacov od prvého dòa
predchádzajúceho doèasného preloženia.
(3) Štátneho zamestnanca možno s jeho súhlasom
trvale preloži• na vykonávanie štátnej služby v tom
istom služobnom úrade do iného odboru štátnej služby, do iného služobného úradu toho istého odboru
štátnej služby alebo do iného služobného úradu iného
odboru štátnej služby.
(4) Po uplynutí èasu preloženia štátneho zamest-
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nanca pod¾a odseku 1 sa štátny zamestnanec zaradí
do toho istého odboru štátnej služby služobného úradu, v ktorom vykonával štátnu službu pred preložením, ak sa štátny zamestnanec nedohodne so služobným úradom inak.
§ 30
Vymenovanie predstaveného
a zastupovanie predstaveného
(1) Predstaveného vymenúva vedúci úradu na základe výberového konania. Na výberovom konaní sa okrem štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe môže zúèastni• aj uchádzaè, ktorý nie je štátny
zamestnanec. Uchádzaè, ktorý nie je štátny zamestnanec, po úspešnom výberovom konaní sa zaradí do
stálej štátnej služby, ak zloží s¾ub.
(2) Na výberové konanie na vymenovanie za predstaveného sa primerane použijú ustanovenia § 15. Výberová komisia vo výberovom konaní využíva aj služobné
hodnotenie štátneho zamestnanca.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevz•ahujú na
prokuratúru a na Vojenské spravodajstvo.
(4) Zástupcom vedúceho úradu je štátny zamestnanec, ktorý zastupuje vedúceho úradu v celom rozsahu
jeho práv a povinností, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(5) Vedúci úradu vymenuje štátneho zamestnanca
v stálej štátnej službe na zastupovanie predstaveného
poèas jeho neprítomnosti presahujúcej tri týždne. Zastupovanie nesmie presiahnu• šes• po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku.
§ 31
Odvolanie predstaveného
(1) Vedúci úradu odvolá predstaveného v stálej štátnej službe, ak
a) sa v systemizácii znížil poèet štátnozamestnaneckých miest,
b) nevykazuje riadne výsledky v štátnej službe pod¾a
služobného hodnotenia,
c) nemôže dlhšie ako šes• mesiacov plni• povinnosti
predstaveného zo zdravotných dôvodov alebo
d) predstavený písomne požiada služobný úrad
o uvo¾nenie.
(2) Vykonávanie funkcie predstaveného pod¾a odseku 1 sa skonèí dòom urèeným v rozhodnutí. Èas od
vydania rozhodnutia do skonèenia vykonávania funkcie predstaveného nesmie by• dlhší ako jeden mesiac.
(3) Vykonávanie funkcie predstaveného sa skonèí
dòom právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 61 ods. 2 písm. b).
11
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Zaradenie štátneho zamestnanca
mimo èinnej štátnej služby
§ 32
Ak vykonáva tehotná štátna zamestnankyòa štátnu
službu, ktorá je tehotnej štátnej zamestnankyni pod¾a
osobitného predpisu zakázaná alebo ktorá pod¾a lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a služobný úrad nemôže vykona• doèasnú úpravu služobných
podmienok, ani ju preloži• do štátnej služby, ktorá je
pre òu vhodná, zaradí sa do nástupu na materskú
dovolenku mimo èinnej štátnej služby. To platí rovnako o štátnej zamestnankyni po skonèení materskej
dovolenky do konca deviateho mesiaca po pôrode.
Štátnej zamestnankyni patrí poèas zaradenia mimo
èinnej štátnej služby funkèný plat, ktorý jej patril pred
zaradením mimo èinnej štátnej služby.
§ 33
(1) Ak sa v systemizácii znížil poèet štátnozamestnaneckých miest v stálej štátnej službe, štátnozamestnanecký pomer sa nekonèí. Štátny zamestnanec v stálej
štátnej službe, ktorého štátnozamestnanecké miesto sa
zrušilo, zaradí sa mimo èinnej štátnej služby najdlhšie
na 18 mesiacov. Poèas 12 mesiacov zaradenia mimo
èinnej štátnej služby patrí štátnemu zamestnancovi
70 % funkèného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol
zaradený mimo èinnej štátnej služby, a poèas ïalších
šiestich mesiacov zaradenia mimo èinnej štátnej služby
patrí štátnemu zamestnancovi 50 % funkèného platu,
ktorý by mu patril, ak by nebol zaradený mimo èinnej
štátnej služby. Ak takto vypoèítaná suma je nižšia ako
minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom,11)
patrí štátnemu zamestnancovi suma minimálnej mzdy
platná odo dòa zaradenia mimo èinnej štátnej služby.
(2) Ak sa štátny zamestnanec v stálej štátnej službe
stane dôvodne podozrivým zo závažného služobného
previnenia alebo podozrivým zo spáchania trestného
èinu a jeho ïalšie vykonávanie štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, zaradí sa mimo
èinnej štátnej služby. Poèas zaradenia mimo èinnej
štátnej služby mu patrí 50 % funkèného platu, ktorý
by mu patril, ak by nebol zaradený mimo èinnej štátnej
služby. Výška funkèného platu pod¾a druhej vety sa
zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do
sumy, ktorou je 70 % funkèného platu, ktorý by mu
patril, ak by nebol zaradený mimo èinnej štátnej služby.
(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol zaradený mimo èinnej štátnej služby z dôvodov uvedených v odseku 2, sa po skonèení zaradenia mimo èinnej štátnej
služby doplatí najneskôr do 15. dòa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca rozdiel, o ktorý bol jeho funkèný plat skrátený, ako aj ïalší plat, na ktorý by mal
nárok, keby nebol zaradený mimo èinnej štátnej služby, ak
a) štátny zamestnanec nebol právoplatne odsúdený za
spáchanie úmyselného trestného èinu alebo
b) disciplinárne konanie vedené proti štátnemu za-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
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mestnancovi sa právoplatne skonèilo inak ako uložením disciplinárneho opatrenia za závažné služobné previnenie; to neplatí, ak disciplinárne konanie
sa zastavilo preto, že štátnozamestnanecký pomer
sa skonèil na základe žiadosti štátneho zamestnanca.
§ 34
Dôvody vyluèujúce vykonávanie štátnej služby
Odo dòa, ktorým sa štátny zamestnanec stal poslancom národnej rady, prezidentom, èlenom vlády, predsedom najvyššieho kontrolného úradu alebo podpredsedom najvyššieho kontrolného úradu, sudcom
ústavného súdu, guvernérom alebo viceguvernérom
Národnej banky Slovenska, èlenom bankovej rady Národnej banky Slovenska, starostom, primátorom, poslancom obecného zastupite¾stva alebo mestského zastupite¾stva, alebo expertom medzinárodnej organizácie,
ktorý za vykonávanie funkcie dostáva plat, sa štátny
zamestnanec zaradí mimo èinnej štátnej služby na
èas, po ktorý bude uvedené èinnosti vykonáva•. Za
tento èas mu nepatrí plat štátneho zamestnanca.
§ 35
Opätovné zaradenie štátneho zamestnanca
na vykonávanie štátnej služby
(1) Ak odpadnú dôvody zaradenia štátneho zamestnanca mimo èinnej štátnej služby, služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej
služby na štátnozamestnanecké miesto toho istého
odboru štátnej služby a na tú istú funkciu.
(2) Ak štátneho zamestnanca, ktorý bol zaradený
mimo èinnej štátnej služby, služobný úrad nemôže
zaradi• na to isté štátnozamestnanecké miesto, postupuje pri tom pod¾a § 29 v spolupráci s úradom pre
štátnu službu.
(3) Zaradenie štátneho zamestnanca v stálej štátnej
službe mimo èinnej štátnej služby sa skonèí najneskôr
dòom splnenia podmienok na vznik nároku na starobný dôchodok.
§ 36
Služobná cesta a zahranièná služobná cesta
(1) Služobná cesta na úèely tohto zákona je èas od
nástupu štátneho zamestnanca na cestu na vykonávanie štátnej služby do iného miesta, ako je jeho
pravidelné miesto výkonu štátnej služby, vrátane èasu
vykonávania štátnej služby v mieste, ktoré je cie¾om
služobnej cesty, do skonèenia tejto služobnej cesty.
(2) Zahranièná služobná cesta na úèely tohto zákona
je èas od nástupu štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby do zahranièia vrátane vykonávania štátnej služby v zahranièí do skonèenia tejto
cesty.
(3) Služobný úrad vyšle štátneho zamestnanca na
12
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služobnú cestu alebo zahraniènú služobnú cestu na
návrh predstaveného, o ktorom to ustanoví služobný
predpis, na èas nevyhnutnej potreby. Služobný úrad
zároveò urèí miesto nástupu, cie¾, èas trvania, spôsob
dopravy a miesto skonèenia služobnej cesty; môže urèi• aj ïalšie podmienky služobnej cesty. Služobný úrad
je pritom povinný prihliada• na oprávnené záujmy
štátneho zamestnanca.
(4) Pravidelné miesto výkonu štátnej služby na úèely
poskytovania náhrad výdavkov je sídlo služobného
úradu vymedzené obcou a adresou služobného úradu,
kde štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu. Pravidelné miesto výkonu štátnej služby písomne oznámi
štátnemu zamestnancovi služobný úrad pri jeho vymenovaní do štátnej služby.
§ 37
Náhrada výdavkov súvisiacich so služobnou cestou
alebo so zahraniènou služobnou cestou
(1) Štátnemu zamestnancovi vyslanému na služobnú cestu alebo zahraniènú služobnú cestu patrí náhrada výdavkov súvisiacich so služobnou cestou alebo
so zahraniènou služobnou cestou. Pri ich poskytovaní
sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.12)
(2) Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu
službu v sídle služobného úradu v zahranièí, poskytuje sa náhrada výdavkov súvisiacich so služobnou cestou. Pri ich poskytovaní sa postupuje pod¾a osobitného
predpisu.12)
§ 38
Náhrada výdavkov súvisiacich s preložením
(1) Štátny zamestnanec má poèas doèasného preloženia, ak nejde o preloženie do sídla služobného úradu
v cudzine, nárok na náhradu výdavkov ako pri služobnej ceste, ak je preložený mimo obce pravidelného
miesta výkonu štátnej služby.
(2) Štátny zamestnanec má pri trvalom preložení, ak
nejde o preloženie do sídla služobného úradu v cudzine, nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov a na náhradu preukázaných s•ahovacích výdavkov, ak je preložený mimo obce pravidelného
miesta výkonu štátnej služby.
§ 39
Skonèenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
(1) Štátnozamestnanecký pomer, ak tento zákon neustanovuje inak, sa skonèí
a) odvolaním zo štátnozamestnaneckého miesta z dôvodov uvedených v § 40 ods. 1 až 3,
b) uložením disciplinárneho opatrenia prepustenia zo
stálej štátnej služby, prepustenia z doèasnej štátnej služby, prepustenia z prípravnej štátnej služby
[§ 61 ods. 2 písm. c) až e)],

) Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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c) na základe písomnej žiadosti štátneho zamestnanca (§ 41),
d) v skúšobnej lehote (§ 42) alebo
e) uplynutím doèasnej štátnej služby (§ 43).

(2) Štátnozamestnanecký pomer sa skonèí dòom urèeným v rozhodnutí. Lehota od vydania rozhodnutia
do dòa urèeného v rozhodnutí nesmie by• dlhšia ako
30 dní.

(2) Štátnozamestnanecký pomer sa skonèí aj na základe zákona (§ 43).

(3) Ak služobný úrad nevydá rozhodnutie v lehote
ustanovenej v odseku 1, štátnozamestnanecký pomer
sa skonèí 60. dòom od doruèenia žiadosti štátneho
zamestnanca.

(3) Štátnozamestnanecký
štátneho zamestnanca.

pomer

zaniká

smr•ou

(4) Písomné rozhodnutie pod¾a odseku 1 písm. a), c)
a d) alebo písomné potvrdenie o skonèení štátnozamestnaneckého pomeru pod¾a § 43 ods. 2 vydá vedúci
úradu.
§ 40
Skonèenie štátnozamestnaneckého pomeru
služobným úradom
(1) Služobný úrad skonèí štátnozamestnanecký pomer odvolaním, ak štátny zamestnanec prestal spåòa•
predpoklady nevyhnutné na vykonávanie štátnej služby, a to
a) stratil štátne obèianstvo Slovenskej republiky,
b) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) nemá dlhodobo zdravotnú spôsobilos• pod¾a rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia alebo pod¾a
posudku alebo rozhodnutia Sociálnej pois•ovne.
(2) V prípravnej štátnej službe alebo v doèasnej štátnej službe služobný úrad skonèí štátnozamestnanecký
pomer odvolaním aj z týchto dôvodov:
a) štátny zamestnanec nevykazuje pod¾a výsledku
služobného hodnotenia požadované výsledky
v štátnej službe alebo
b) zníženia poètu štátnozamestnaneckých miest
v systemizácii; v tom prípade sa štátnemu zamestnancovi poskytne náhrada vo výške pä•násobku
jeho funkèného platu.
(3) Služobný úrad skonèí štátnozamestnanecký
pomer so štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe odvolaním, ak štátny zamestnanec v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich služobných hodnoteniach nevykazuje požadované výsledky v štátnej
službe.
(4) Štátnozamestnanecký pomer pod¾a odsekov 1
až 3 sa skonèí dòom doruèenia rozhodnutia o odvolaní.
(5) Štátnozamestnanecký pomer sa skonèí dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej
služby, prepustenia z doèasnej štátnej služby okrem
predstaveného v politickej funkcii a prepustenia z prípravnej štátnej služby.

§ 42
Skonèenie štátnozamestnaneckého pomeru
v skúšobnej lehote
Štátnozamestnanecký pomer možno skonèi• v skúšobnej lehote poèas prípravnej štátnej služby alebo
doèasnej štátnej služby z akéhoko¾vek dôvodu alebo
bez uvedenia dôvodu tak zo strany služobného úradu,
ako aj zo strany štátneho zamestnanca. Štátnozamestnanecký pomer sa skonèí dòom urèeným v rozhodnutí. Lehota od vydania rozhodnutia do dòa urèeného
v rozhodnutí nesmie by• dlhšia ako 15 dní a nesmie sa
skonèi• po uplynutí skúšobnej lehoty.
§ 43
Skonèenie štátnozamestnaneckého pomeru
na základe zákona
(1) Štátnozamestnanecký pomer na základe zákona
sa skonèí dòom
a) uplynutia prípravnej štátnej služby, ak nebola
úspešne vykonaná kvalifikaèná skúška,
b) uplynutia doèasnej štátnej služby,
c) nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol
štátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný
èin, alebo ak výkon trestu nebol podmieneène odložený,
d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
ktorým bola jeho spôsobilos• na právne úkony obmedzená,
e) ktorým štátny zamestnanec dovàši vek 65 rokov,
alebo
f) uplynutia èasu zaradenia mimo èinnej štátnej služby z dôvodov uvedených v § 33 ods. 1, ak štátneho
zamestnanca nemožno opätovne zaradi• na štátnozamestnanecké miesto pod¾a § 35 ods. 2.
(2) Štátnozamestnanecký pomer predstaveného
v politickej funkcii a predstaveného, ktorý je ve¾vyslancom, sa skonèí dòom odvolania z tejto funkcie
alebo dòom vzdania sa tejto funkcie.

§ 41

(3) Písomné potvrdenie o skonèení štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona obsahuje údaj
o dni, ktorým sa štátnozamestnanecký pomer skonèil,
a o dôvode skonèenia.

Skonèenie štátnozamestnaneckého pomeru
na žiados• štátneho zamestnanca

§ 44

(1) Na základe písomnej žiadosti štátneho zamestnanca sa štátnozamestnanecký pomer skonèí rozhodnutím služobného úradu, ktoré musí služobný úrad
vyda• do 30 dní od doruèenia tejto žiadosti.

Neplatné skonèenie štátnozamestnaneckého pomeru
Ak je pod¾a právoplatného rozhodnutia príslušného
orgánu skonèenie štátnozamestnaneckého pomeru
neplatné, štátnozamestnanecký pomer trvá ïalej. Za
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èas odo dòa neplatného skonèenia štátnozamestnaneckého pomeru do dòa opätovného zaradenia do
štátnej služby patrí štátnemu zamestnancovi funkèný
plat, ktorý by mu patril, ak by nedošlo k neplatnému
skonèeniu štátnozamestnaneckého pomeru.
§ 45
Služobný posudok
(1) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi
služobný posudok najneskôr dva týždne pred skonèením štátnozamestnaneckého pomeru. Služobný posudok môže obsahova• iba skutoènosti týkajúce sa vykonávania štátnej služby.
(2) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi
služobný posudok písomne; vychádza pritom zo služobného hodnotenia a z osobného spisu štátneho zamestnanca.
§ 46
Potvrdenie o štátnej službe
(1) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi
v deò skonèenia štátnozamestnaneckého pomeru písomné potvrdenie o štátnej službe, pritom vychádza
z osobného spisu štátneho zamestnanca.
(2) Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä
údaj o
a) èase trvania štátnozamestnaneckého pomeru,
b) záväzkoch štátneho zamestnanca súvisiacich so
štátnozamestnaneckým pomerom,
c) poradí zrážok vykonávaných z platu štátneho zamestnanca a v prospech koho sú z platu štátneho
zamestnanca vykonávané zrážky,
d) skonèení prípravnej štátnej služby alebo doèasnej
štátnej služby z dôvodu zníženia poètu štátnozamestnaneckých miest v systemizácii,
e) funkcii a funkènom plate štátneho zamestnanca,
ak o to štátny zamestnanec písomne požiada,
f) skutoènostiach rozhodujúcich na posúdenie nároku na dovolenku.
§ 47
Osobný spis štátneho zamestnanca
(1) Všetky písomnosti týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca sa zakladajú
do jeho osobného spisu. Osobný spis štátneho zamestnanca vedie osobný úrad.
(2) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi na jeho žiados• odpisy písomností, ktoré sú uložené
v jeho osobnom spise, a umožní mu robi• si výpisy
z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho
osobnom spise.
(3) Služobný úrad môže poskytova• informácie
o štátnom zamestnancovi len s jeho súhlasom, alebo
ak to ustanovuje osobitný predpis.13)
(4) Po skonèení štátnozamestnaneckého pomeru
13
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služobný úrad odovzdá osobný spis úradu pre štátnu
službu. Osobný spis štátneho zamestnanca na súde
odovzdá služobný úrad ministerstvu spravodlivosti.
Osobný spis štátneho zamestnanca na prokuratúre
odovzdá služobný úrad generálnej prokuratúre. Osobné spisy štátnych zamestnancov služobných úradov
uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode až vo
štvrtom bode sa ponechávajú v týchto služobných úradoch. Osobný spis štátneho zamestnanca sa uchováva
50 rokov po skonèení štátnozamestnaneckého pomeru.
§ 48
Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
(1) Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca vykoná predstavený raz za rok. Služobné hodnotenie
štátneho zamestnanca v prípravnej štátnej službe vykoná predstavený pri skonèení prípravnej štátnej služby.
(2) Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca obsahuje hodnotenie vykonávania štátnej služby z h¾adiska
a) znalosti Ústavy Slovenskej republiky, ústavných
zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vz•ahujúcich sa na ním
vykonávanú štátnu službu a ich uplatòovania,
b) znalosti služobných predpisov, s ktorými bol štátny
zamestnanec riadne oboznámený,
c) celkovej výkonnosti a prínosu pre služobný úrad
pozostávajúcich najmä zo správnosti, vèasnosti,
samostatnosti a iniciatívy pri plnení úloh vyplývajúcich z vykonávania štátnej služby alebo súvisiacich s vykonávaním štátnej služby,
d) dodržiavania etického kódexu a služobnej disciplíny,
e) výsledkov prehlbovania kvalifikácie a výsledkov
zvyšovania kvalifikácie.
(3) Podrobnosti o služobnom hodnotení vrátane postupu služobného úradu pri urèovaní poètu bodov,
ktoré môžu predstavení použi• pri služobnom hodnotení, urèí služobný predpis, ktorý vydá úrad pre štátnu
službu; v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1
písm. b) v prvom bode až vo štvrtom bode podrobnosti
urèia služobné predpisy, ktoré vydajú tieto služobné
úrady.
(4) Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca sa
týka všetkých štátnych zamestnancov, na ktorých sa
vz•ahuje tento zákon. Služobné hodnotenie vedúceho
úradu vykonáva vedúci nadriadeného služobného úradu. Ak služobný úrad nemá nadriadený služobný
úrad, služobné hodnotenie vedúceho úradu vykoná
predseda. Tretia veta sa nevz•ahuje na súdy, na prokuratúru a na predstaveného v politickej funkcii. Služobné hodnotenie vedúceho úradu uvedeného v § 7
ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode a vo
štvrtom bode vykonáva ten, kto ho vymenoval.
(5) Záver služobného hodnotenia pozostáva zo slovného vyjadrenia a jemu zodpovedajúcej bodovej hod-

) Zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch.
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noty. Záver služobného hodnotenia a jeho bodovej
hodnoty znie:
a) „vykazuje mimoriadne výsledky pri vykonávaní
štátnej služby“; bodová hodnota „4“,
b) „vykazuje vyšší stupeò požadovaných výsledkov pri
vykonávaní štátnej služby“; bodová hodnota „3“,
c) „vykazuje uspokojivé výsledky pri vykonávaní štátnej služby“; bodová hodnota „2“,
d) „vykazuje èiastoène uspokojivé výsledky pri vykonávaní štátnej služby“; bodová hodnota „1“,
e) „nevykazuje požadované výsledky pri vykonávaní štátnej služby“; bodová hodnota „0“.
(6) Ak štátny zamestnanec nevykazuje požadované
výsledky v štátnej službe, ïalšie služobné hodnotenie
štátneho zamestnanca sa môže vykona• už po uplynutí
šiestich mesiacov odo dòa doruèenia služobného hodnotenia.
§ 49
Ocenenie konania pri mimoriadnych udalostiach
Služobný úrad môže poskytnú• štátnemu zamestnancovi ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci pri
mimoriadnych udalostiach. Ocenením je peòažný dar,
vecný dar alebo iný dar.
§ 50
S•ažnos• štátneho zamestnanca
vo veciach vykonávania štátnej služby
(1) Štátny zamestnanec môže poda• vo veciach vykonávania štátnej služby s•ažnos•, ak predpokladá, že
jeho práva pod¾a tohto zákona, ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov a služobných predpisov sú alebo boli vo veciach vykonávania štátnej služby
porušené.
(2) Štátny zamestnanec podáva s•ažnos• písomne
a doruèí ju služobnému úradu.
(3) O s•ažnosti rozhoduje vedúci úradu.
(4) O s•ažnosti vedúceho úradu, na ktorého sa vz•ahuje tento zákon, rozhoduje vedúci nadriadeného služobného úradu. Ak služobný úrad nemá nadriadený
služobný úrad, o s•ažnosti vedúceho úradu rozhoduje
predseda. O s•ažnosti vedúceho služobného úradu
uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom
bode a vo štvrtom bode rozhoduje ten, kto ho vymenoval.
§ 51
Služobný preukaz štátneho zamestnanca
Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom. Služobný preukaz vyhotoví služobný úrad.
14
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T R E T I A H L AVA
PRÁVA A POVINNOSTI ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA
§ 52
Práva štátneho zamestnanca
(1) Štátny zamestnanec má právo
a) na utvorenie podmienok na riadne vykonávanie
štátnej služby,
b) na plat pod¾a tohto zákona, alebo ak ide o štátneho
zamestnanca v služobných úradoch uvedených
v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode
a vo štvrtom bode, na plat pod¾a osobitného predpisu,14)
c) na zabezpeèenie prehlbovania kvalifikácie,
d) odmietnu• služobnú úlohu, ktorá je v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, a služobnú úlohu, ktorá nepatrí pod¾a osobitných predpisov do pôsobnosti služobného úradu, v ktorom
vykonáva štátnu službu, alebo ak táto úloha nepatrí do jeho odboru štátnej služby,
e) odmietnu• vykonanie služobnej úlohy, ktorá pod¾a
osobitných predpisov, služobných predpisov alebo
vydaných pokynov patrí do výluènej pôsobnosti
predstaveného,
f) nazera• do svojho osobného spisu a robi• si z neho
výpisy, odpisy a fotokópie,
g) podáva• s•ažnosti vo veciach vykonávania štátnej
služby služobnému úradu.
(2) Štátny zamestnanec má okrem práva pod¾a odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 53
Povinnosti štátneho zamestnanca
(1) Štátny zamestnanec je povinný
a) zachováva• vernos• Slovenskej republike pri vykonávaní štátnej služby,
b) dodržiava• Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne
predpisy, ktoré sa vz•ahujú na vykonávanie štátnej
služby, etický kódex a služobné predpisy pri vykonávaní štátnej služby,
c) plni• služobné úlohy osobne, zodpovedne, riadne
a vèas,
d) vykonáva• všetky úlohy, ktoré patria v odbore štátnej služby k jeho služobným povinnostiam,
e) zachováva• mlèanlivos• o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej
služby, ak nie je tejto povinnosti zbavený vedúcim
úradu, ak osobitný predpis neustanovuje inak; táto
povinnos• platí aj po skonèení štátnozamestnaneckého pomeru,
f) vykonáva• štátnu službu nestranne a politicky
neutrálne,
g) prehlbova• si kvalifikáciu,
h) neprijíma• dary alebo iné výhody v súvislosti s vy-

) Napríklad § 143 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z. v znení zákona è. 86/2000 Z. z.
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i)

j)

k)
l)
m)

n)

o)
p)

r)
s)
t)
u)

konávaním štátnej služby okrem darov alebo iných
výhod poskytovaných služobným úradom,
zdrža• sa konania, ktoré by mohlo vies• ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä
nezneužíva• informácie nadobudnuté pri vykonávaní štátnej služby na vlastný prospech alebo na
prospech iného; táto povinnos• platí aj po skonèení
štátnozamestnaneckého pomeru,
dba•, aby žiadna jeho politická èinnos• nepoškodzovala dôveru verejnosti a jeho služobného úradu
v jeho schopnos• plni• služobné úlohy nestranne
a lojálne,
poskytova• služobnému úradu informácie vo veciach svojho osobného stavu a o jeho zmenách,
upozorni• služobný úrad na akýko¾vek skutoèný
alebo možný konflikt záujmov,
oznámi• služobnému úradu, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin alebo že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho
spôsobilos• na právne úkony je obmedzená,
zdrža• sa pri vykonávaní štátnej služby a mimo nej
všetkého, èo by mohlo naruši• vážnos• štátnej služby alebo ohrozi• dôveru v jej nestrannos•, prípadne
nestrannos• rozhodovania,
ochraòova• majetok štátu, ktorý mu bol zverený
pred poškodením, stratou, znièením a zneužitím,
správa• sa slušne k predstaveným, k ostatným
štátnym zamestnancom a zamestnancom služobného úradu a v služobnom styku s fyzickými osobami a právnickými osobami,
dodržiava• urèený týždenný služobný èas alebo
kratší týždenný služobný èas,
by• pri vykonávaní štátnej služby slušne obleèený
a dba• o náležitú úpravu svojho zovòajšku,
zastupova• predstaveného v rozsahu jeho èinnosti,
ak mu to bolo uložené služobným úradom,
plni• ïalšie povinnosti pod¾a tohto zákona.

(2) Etický kódex na základe spoloèensky všeobecne
uznávaných a všeobecne uplatòovaných morálnych
pravidiel a hodnôt spoloèenského styku upravuje zásady správania štátneho zamestnanca pri vykonávaní
štátnej služby. Obsahom etického kódexu sú základné
pravidlá správania štátneho zamestnanca, ktoré je
povinný dodržiava• z h¾adiska etiky spoloèenského
styku s obèanmi a právnickými osobami, s predstavenými a inými štátnymi zamestnancami.
§ 54

Strana 3349

(2) Povinnos• pod¾a odseku 1 sa vz•ahuje na všetok
majetok štátneho zamestnanca, prièom majetkové priznanie musí obsahova• údaje o
a) nehnute¾nom majetku,
b) hnute¾ných veciach,
c) majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3) Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceòuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) štátny
zamestnanec na úèely majetkového priznania ocení
cenou obvyklou. Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak jeho súhrnná hodnota je
vyššia ako 500 000 Sk. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na tieto úèely delí rovnakým
dielom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15)
(4) Súèas•ou majetkového priznania štátneho zamestnanca je aj èestné vyhlásenie štátneho zamestnanca, že nemá vedomos• o takých príjmoch osôb
žijúcich s ním v domácnosti,16) ktoré možno považova• za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatoèných zdrojov.
(5) Úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo
v èestnom vyhlásení štátneho zamestnanca sa považuje za závažné služobné previnenie (§ 60 ods. 2).
(6) Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných
pod¾a odsekov 1 a 2 sa oznamujú vedúcemu úradu, ak
ide o vedúceho úradu, predsedovi, a ak ide o predsedu, predsedovi vlády, ktorí zabezpeèia vyhodnotenie
majetkových priznaní v príslušných služobných úradoch na úèely zistenia prírastku majetku štátneho
zamestnanca a ich uchovávanie.
(7) Na výzvu vedúceho úradu, predsedu alebo predsedu vlády, najmä ak sú odôvodnené pochybnosti
o pravdivosti deklarovaných údajov, štátny zamestnanec je povinný predloži• v majetkovom priznaní, ak ide
o majetok pod¾a odseku 2 písm. a), aj údaje o právnom
dôvode a dátume jeho nadobudnutia, o cene jeho obstarania, pri vlastnej výstavbe výdavky na jeho obstaranie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu pod¾a osobitného predpisu17) a aj údaje o majetku pod¾a
odseku 2 písm. b) a c), ktorého súhrnná hodnota je
nižšia ako 500 000 Sk.
§ 55

Majetkové priznanie štátneho zamestnanca

Povinnosti štátneho zamestnanca
vo funkcii mimoriadnej významnosti

(1) Štátny zamestnanec je poèas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný deklarova• svoje majetkové pomery
a) do 30 dní odo dòa vzniku štátnozamestnaneckého
pomeru,
b) do 31. marca každého kalendárneho roka.

(1) Vedúci služobného úradu so súhlasom úradu pre
štátnu službu urèí, ktoré štátnozamestnanecké miesta
služobného úradu urèené v systemizácii sú miesta
mimoriadnej finanènej a rozhodovacej významnosti
(ïalej len „štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej
významnosti“).

15

) § 143a Obèianskeho zákonníka.
) § 115 Obèianskeho zákonníka.
17
) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za
16

zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za doèasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
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(2) Štátny zamestnanec na štátnozamestnaneckých
miestach mimoriadnej významnosti je povinný
a) vies• zoznam stretnutí s osobami v služobnom úrade, ktoré nie sú zamestnancami služobného úradu,
b) vies• zoznam stretnutí mimo služobného úradu
s osobami, ktoré sú úèastníkmi konania pred služobným úradom alebo ktorých záujmy inak priamo
ovplyvòuje konanie štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti,
c) vies• zoznam stretnutí mimo služobného úradu
s osobami, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, zamestnancami, vlastníkmi alebo zástupcami právnických
osôb, ktoré sú úèastníkmi konania alebo ktorých
záujmy inak priamo ovplyvòuje konanie štátneho
zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste
mimoriadnej významnosti,
d) zverejòova• zoznam pod¾a písmen a) až c) pod¾a
osobitného predpisu,18)
e) oznámi• úradu pre štátnu službu akéko¾vek príjmy
zo zárobkovej èinnosti vykonávanej mimo štátnej
služby.
(3) Blízke osoby10) štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti sú
povinné
a) podáva• majetkové priznanie pod¾a § 54 o majetkovom priznaní štátneho zamestnanca,
b) oznámi• svoje pracovnoprávne vz•ahy, úèas• v štatutárnych orgánoch právnických osôb, ako aj podnikate¾skú èinnos•.
(4) Štátnemu zamestnancovi na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti patrí osobný
príplatok najmenej vo výške 30 % tarifného platu.
(5) Nedodržanie povinností pod¾a odsekov 2 a 3 je
služobné previnenie štátneho zamestnanca pod¾a tohto zákona.
§ 56
Konanie vo veciach majetkového priznania
štátneho zamestnanca
(1) Ak štátny zamestnanec nepodá vèas majetkové
priznanie pod¾a § 54, vyzve ho vedúci úradu, predseda
alebo predseda vlády na dodatoèné splnenie tejto povinnosti, najneskôr v lehote 30 dní.
(2) Vedúci úradu, predseda alebo predseda vlády
preskúma úplnos• majetkového priznania a v prípade
potreby štátneho zamestnanca vyzve, aby ho v lehote
30 dní v potrebnom rozsahu spresnil alebo doplnil.
(3) Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania pod¾a § 54 ods. 6 zistia u štátneho zamestnanca majetkové prírastky, ktoré presahujú súhrn jeho
platových pomerov a iných vyèíslených príjmov, štátny
zamestnanec je povinný vyèísli• alebo preukáza• ich
pôvod. Na splnenie tejto povinnosti vedúci úradu,
predseda alebo predseda vlády urèí štátnemu zamestnancovi primeranú lehotu, najmenej 60 dní.
(4) Nesplnenie niektorej z povinností pod¾a odse18
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kov 1 až 3 vedúci úradu, predseda alebo predseda
vlády oznámi spolu s návrhom na zaèatie disciplinárneho konania príslušnej disciplinárnej komisii. Rovnako sa postupuje, ak vedúci úradu, predseda alebo
predseda vlády nepovažuje splnenie povinnosti pod¾a
odseku 3 za dostatoèné a má odôvodnené pochybnosti
o statoènosti pôvodu majetkového prírastku štátneho
zamestnanca alebo o hodnovernosti ním preukazovaných skutoèností týkajúcich sa pôvodu majetkového
prírastku.
§ 57
Pokyny predstaveného na vykonávanie štátnej služby
(1) Štátny zamestnanec je povinný riadi• sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi predstaveného, ak
sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predstavený pritom nesmie prekroèi• rozsah
svojho oprávnenia pod¾a osobitných predpisov vz•ahujúcich sa na vykonávanie jeho štátnej služby.
(2) Predstavený nie je oprávnený uklada• podriadenému štátnemu zamestnancovi služobné úlohy, ktoré
má pod¾a všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo služobných predpisov vykona• osobne.
(3) Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn,
ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so služobnými predpismi, je povinný písomne upozorni• na túto skutoènos• predstaveného skôr, ako tento pokyn zaène plni•.
Ak predstavený trvá na splnení pokynu, je povinný
štátnemu zamestnancovi oznámi• to písomne.
§ 58
Povinnosti predstaveného
Okrem plnenia povinností štátneho zamestnanca
pod¾a § 53 až 55 je predstavený ïalej povinný
a) riadi• a kontrolova• vykonávanie štátnej služby
podriadenými štátnymi zamestnancami,
b) utvára• podmienky na riadne vykonávanie štátnej
služby štátnymi zamestnancami,
c) slušne sa správa• voèi podriadeným štátnym zamestnancom,
d) vystupova• pred disciplinárnou komisiou a pred
odvolacou disciplinárnou komisiou v disciplinárnom konaní a pred súdom,
e) vykonáva• služobné hodnotenie jemu podriadených
štátnych zamestnancov.
§ 59
Obmedzenie podnikania a inej zárobkovej èinnosti
(1) Štátny zamestnanec nesmie podnika• alebo vykonáva• inú zárobkovú èinnos•.
(2) Štátny zamestnanec nesmie by• èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb. To neplatí, ak je štátny zamestnanec vyslaný do takého orgánu vládou alebo služobným úradom

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
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pod¾a osobitného predpisu.19) Štátny zamestnanec
v súvislosti s týmto èlenstvom nemôže pobera• odmenu od príslušnej právnickej osoby.
(3) Obmedzenie pod¾a odseku 1 sa nevz•ahuje na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych
zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaïovate¾om je
obec, na vedeckú èinnos•, pedagogickú èinnos•, lektorskú èinnos•, prednášate¾skú èinnos•, publicistickú
èinnos•, literárnu èinnos• alebo umeleckú èinnos•,
èinnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávate¾ov, inštruktorov, prípadne
stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch
pre deti a mládež, èinnosti sprostredkovate¾a a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku alebo na správu majetku svojich maloletých detí, na èinnos• štátneho zamestnanca
v poradnom orgáne vlády a na èinnos• èlena v rozkladovej komisii. Èinnos• znalca alebo tlmoèníka môže štátny
zamestnanec vykonáva• len vtedy, ak sa táto èinnos•
vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán alebo pre obec.
(4) Porušenie obmedzení pod¾a odsekov 1 a 2 sa
považuje za závažné služobné previnenie (§ 60 ods. 2).
Disciplinárna zodpovednos•
v štátnej službe
§ 60
(1) Štátny zamestnanec zodpovedá za služobné previnenie. Služobné previnenie je zavinené porušenie
povinností štátneho zamestnanca.
(2) Závažné služobné previnenie je konanie uvedené
v odseku 1, ak vzh¾adom na povahu porušenej služobnej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia,
mieru zavinenia, opakované služobné previnenie alebo
na inú pri•ažujúcu okolnos• je jeho škodlivos• zvýšená.
§ 61
(1) Za služobné previnenie možno štátnemu zamestnancovi uloži• tieto disciplinárne opatrenia:
a) písomné pokarhanie alebo
b) zníženie funkèného platu o 15 % najviac na tri
mesiace.
(2) Za závažné služobné previnenie možno štátnemu
zamestnancovi uloži• tieto disciplinárne opatrenia:
a) zníženie funkèného platu o 30 % najviac na tri
mesiace,
b) odvolanie predstaveného,
c) prepustenie zo stálej štátnej služby,
d) prepustenie z doèasnej štátnej služby okrem predstaveného v politickej funkcii a predstaveného,
ktorý je ve¾vyslancom, alebo
e) prepustenie z prípravnej štátnej služby.
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§ 62
(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
sa vydáva písomne a doruèuje sa štátnemu zamestnancovi.
(2) Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa zakladá do osobného spisu štátneho
zamestnanca.
(3) Po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho
opatrenia sa štátny zamestnanec posudzuje, ako keby
mu za služobné previnenie nebolo uložené disciplinárne opatrenie. To neplatí, ak štátnemu zamestnancovi
bolo uložené disciplinárne opatrenie pod¾a § 61 ods. 2
písm. c) až e).
(4) Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa z osobného spisu štátneho zamestnanca vyradí, len èo sa štátny zamestnanec posudzuje,
ako keby mu za služobné previnenie nebolo uložené
disciplinárne opatrenie. To neplatí, ak štátnemu zamestnancovi bolo uložené disciplinárne opatrenie pod¾a § 61 ods. 2 písm. c) až e).
§ 63
(1) Disciplinárne konanie sa uskutoèòuje pred disciplinárnou komisiou.
(2) Disciplinárna komisia sa zriaïuje v služobnom
úrade na disciplinárne konanie o služobných previneniach štátnych zamestnancov, ktorí sú v jeho pôsobnosti, okrem vedúceho úradu. O služobných previneniach štátnych zamestnancov na krajskom súde a na
okresnom súde koná a rozhoduje disciplinárna komisia zriadená na krajskom súde pre obvod jeho pôsobnosti. O služobných previneniach štátnych zamestnancov na vyššom vojenskom súde a na vojenskom
obvodovom súde, ktorí nie sú profesionálni vojaci,
koná a rozhoduje disciplinárna komisia zriadená na
vyššom vojenskom súde. O služobných previneniach
štátnych zamestnancov na vyššej vojenskej prokuratúre a na vojenskej obvodnej prokuratúre, ktorí nie sú
profesionálni vojaci, koná a rozhoduje disciplinárna
komisia zriadená na vyššej vojenskej prokuratúre.
O služobnom previnení vedúceho úradu koná disciplinárna komisia nadriadeného služobného úradu. Ak
nemá služobný úrad nadriadený služobný úrad, o služobnom previnení vedúceho úradu koná disciplinárna
komisia úradu pre štátnu službu. O služobnom previnení vedúceho služobného úradu uvedeného v § 7
ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode a vo štvrtom bode koná ten, kto ho vymenoval.
§ 64
(1) Disciplinárnu komisiu zriaïuje vedúci úradu zo
štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe. Discip-

19

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia,
o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois•ovni v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
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linárna komisia musí ma• troch èlenov, najmenej jeden z nich musí by• z toho odboru štátnej služby ako
štátny zamestnanec, o ktorého služobnom previnení
disciplinárna komisia koná. Aspoò jeden èlen disciplinárnej komisie musí ma• vysokoškolské právnické
vzdelanie. Predsedu disciplinárnej komisie vymenuje
vedúci úradu. V služobnom úrade, ktorým je súd,
dvaja èlenovia disciplinárnej komisie musia by• sudcovia.
(2) Disciplinárnu komisiu na generálnej prokuratúre zriaïuje a vymenúva jej predsedu generálny prokurátor. Disciplinárnu komisiu na krajskej prokuratúre
zriaïuje a vymenúva jej predsedu krajský prokurátor.
Disciplinárnu komisiu na vyššej vojenskej prokuratúre zriaïuje a vymenúva jej predsedu vyšší vojenský
prokurátor. Disciplinárna komisia musí ma• troch èlenov; jeden jej èlen musí by• z toho odboru štátnej
služby ako štátny zamestnanec, o ktorého disciplinárnom previnení rozhoduje disciplinárna komisia, dvaja
èlenovia musia by• prokurátori.
(3) Disciplinárnu komisiu na najvyššom súde zriaïuje a vymenúva jej predsedu predseda najvyššieho
súdu. Disciplinárnu komisiu na krajskom súde zriaïuje a vymenúva jej predsedu predseda krajského súdu. Disciplinárnu komisiu na vyššom vojenskom súde
zriaïuje a vymenúva jej predsedu predseda vyššieho
vojenského súdu. Disciplinárna komisia musí ma•
troch èlenov; jeden èlen komisie musí by• z toho odboru štátnej služby ako štátny zamestnanec, o ktorého
disciplinárnom previnení rozhoduje disciplinárna komisia; dvaja èlenovia musia by• sudcovia.
(4) Ak má úèastník konania pochybnosti o nezaujatosti niektorého èlena disciplinárnej komisie, oznámi
to bez meškania vedúcemu úradu, v ktorom je zriadená disciplinárna komisia. Vedúci úradu uvedený v prvej vete rozhodne, èi bude èlen disciplinárnej komisie
vylúèený. V prípade vylúèenia èlena tejto komisie z konania zároveò rozhodne, kto nahradí vylúèeného èlena.
(5) Èlenovia disciplinárnej komisie sa pri svojom
rozhodovaní v tejto komisii neriadia pokynmi predstavených.
(6) Disciplinárna komisia je schopná uznáša• sa, ak
sú prítomní všetci jej èlenovia. Na prijatie uznesenia
je potrebná väèšina hlasov všetkých èlenov. Èlen disciplinárnej komisie sa nesmie zdrža• hlasovania.
(7) Disciplinárne konanie sa zaèína na návrh vedúceho úradu a v prípade porušenia služobnej disciplíny
vedúcim úradu sa disciplinárne konanie zaèína na
návrh vedúceho nadriadeného služobného úradu. Ak
služobný úrad nemá nadriadený služobný úrad, návrh
na zaèatie disciplinárneho konania podáva úrad pre
štátnu službu.
(8) Navrhovate¾ alebo ním poverený predstavený alebo jeho zástupca vystupuje v konaní pred disciplinárnou komisiou alebo pred odvolacou disciplinárnou
komisiou.
(9) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania musí
sa poda• príslušnej disciplinárnej komisii do jedného
mesiaca odo dòa, keï sa navrhovate¾ dozvedel o služobnom previnení.
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(10) Disciplinárne opatrenie možno uloži• najneskôr
do jedného roka odo dòa, keï štátny zamestnanec
zavinene porušil služobnú disciplínu.
§ 65
(1) Ak štátny zamestnanec nesúhlasí s rozhodnutím, ktorým mu bolo uložené niektoré z disciplinárnych opatrení pod¾a § 61, môže do 15 dní od jeho
doruèenia poda• odvolanie na odvolaciu disciplinárnu
komisiu. Odvolanie je podané vèas aj vtedy, ak bolo
podané v 15-dòovej lehote disciplinárnej komisii, ktorá disciplinárne opatrenie uložila. Vèas podané odvolanie má odkladný úèinok.
(2) Disciplinárna komisia, ktorá disciplinárne opatrenie uložila, môže sama napadnuté rozhodnutie
o uložení disciplinárneho opatrenia do 15 dní od doruèenia odvolania zruši•, ak odvolaniu v celom rozsahu vyhovie.
(3) Ak disciplinárna komisia, ktorá disciplinárne
opatrenie uložila, odvolaniu pod¾a odseku 2 nevyhovie,
je povinná odvolanie s úplným spisovým materiálom
do 15 dní od doruèenia odvolania predloži• príslušnej odvolacej disciplinárnej komisii na ïalšie konanie.
§ 66
(1) O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia zriadená na úrade pre štátnu službu, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Odvolaciu disciplinárnu komisiu zriaïuje predseda zo štátnych zamestnancov v stálej štátnej službe.
Odvolacia disciplinárna komisia má troch èlenov.
Všetci èlenovia tejto komisie musia ma• vysokoškolské
právnické vzdelanie. Predsedu odvolacej disciplinárnej komisie vymenuje predseda.
(3) O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej na krajskom súde rozhoduje odvolacia
disciplinárna komisia zriadená na ministerstve spravodlivosti. Odvolaciu disciplinárnu komisiu zriaïuje
a jej predsedu vymenúva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len „minister spravodlivosti“).
Odvolacia disciplinárna komisia má pä• èlenov; všetci
èlenovia tejto komisie musia ma• vysokoškolské právnické vzdelanie. O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej na najvyššom súde rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia zriadená na
najvyššom súde. Odvolaciu disciplinárnu komisiu
zriaïuje a jej predsedu vymenúva predseda najvyššieho súdu. Odvolacia disciplinárna komisia musí ma•
pä• èlenov; jeden jej èlen musí by• z toho odboru
štátnej služby ako štátny zamestnanec, o ktorého disciplinárnom previnení rozhodovala disciplinárna komisia, dvaja èlenovia musia by• sudcovia a ïalší dvaja
musia by• štátni zamestnanci na úrade pre štátnu
službu, ktorých navrhne jeho predseda.
(4) O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej na generálnej prokuratúre, na vyššej
vojenskej prokuratúre a na krajskej prokuratúre roz-
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hoduje odvolacia disciplinárna komisia zriadená na
generálnej prokuratúre. Odvolaciu disciplinárnu komisiu zriaïuje a vymenúva jej predsedu generálny
prokurátor. Odvolacia disciplinárna komisia musí ma•
pä• èlenov; jeden jej èlen musí by• z toho odboru
štátnej služby ako štátny zamestnanec, o ktorého disciplinárnom previnení rozhodovala disciplinárna komisia, dvaja èlenovia musia by• štátni zamestnanci
na úrade pre štátnu službu, ktorých navrhne predseda.
(5) O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie zriadenej na najvyššom kontrolnom úrade rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia zriadená na
najvyššom kontrolnom úrade. Odvolaciu disciplinárnu komisiu zriaïuje a jej predsedu vymenúva predseda najvyššieho kontrolného úradu.
(6) Ak má úèastník konania pochybnosti o nezaujatosti niektorého èlena odvolacej disciplinárnej komisie, oznámi to bez meškania jej predsedovi, ktorý
rozhodne, èi bude èlen odvolacej disciplinárnej komisie vylúèený. V prípade vylúèenia èlena tejto komisie
z konania zároveò rozhodne, kto nahradí vylúèeného
èlena.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa rovnako vz•ahuje aj na
súdy, na prokuratúru a na najvyšší kontrolný úrad
s tým, že pôsobnos• predsedu vykonáva zriaïovate¾
odvolacej disciplinárnej komisie.
(8) Odvolacia disciplinárna komisia je schopná
uznáša• sa, ak sú prítomní všetci jej èlenovia. Na
schválenie uznesenia je potrebný súhlas väèšiny všetkých èlenov odvolacej disciplinárnej komisie. Èlen odvolacej disciplinárnej komisie sa nesmie zdrža• hlasovania.
(9) Na služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1
písm. b) v prvom bode až vo štvrtom bode sa ustanovenia § 60 až 66 použijú primerane.
Š T V R T Á H L AVA
PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY
§ 67
(1) Služobný èas štátneho zamestnanca je èasový
úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu
službu a je k dispozícii služobnému úradu.
(2) Služobný èas štátneho zamestnanca je najviac
40 hodín týždenne. Štátny zamestnanec, ktorý má
služobný èas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva
štátnu službu striedavo v obidvoch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má služobný èas najviac
38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách
v trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej prevádzke
má služobný èas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne.
Skrátenie týždenného služobného èasu štátneho zamestnanca možno dohodnú• v kolektívnej dohode.
§ 68
(1) Štátnemu zamestnancovi patrí za štátnu službu
20

) § 26 zákona è. 351/1997 Z. z.
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vo sviatok náhradné vo¾no. Za deò, keï sa štátnemu
zamestnancovi poskytlo náhradné vo¾no za štátnu
službu vo sviatok, patrí štátnemu zamestnancovi
funkèný plat. Ak služobný úrad v naliehavom záujme
štátnej služby štátnemu zamestnancovi neposkytne
náhradné vo¾no najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, postupuje pod¾a § 88.
(2) Štátnemu zamestnancovi, ktorý nevykonával
štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý služobný deò, patrí za tento deò funkèný plat.
§ 69
Štátnemu zamestnancovi patrí za vykonanú štátnu
službu nadèas náhradné vo¾no. To neplatí pre vedúceho úradu a pre predstaveného v politickej funkcii. Ak
služobný úrad v odôvodnenom prípade štátnemu zamestnancovi neposkytne náhradné vo¾no najneskôr
v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, postupuje pod¾a § 93.
§ 70
U štátneho zamestnanca, ktorého služobný úrad
zaradil do plánu vyrozumenia a je povinný hlási• predstavenému miesto pobytu mimo služobného èasu vykonávania štátnej služby a by• pripravený dostavi• sa
urèeným spôsobom na plnenie osobitných úloh pri
zabezpeèovaní opatrení pre obdobie brannej pohotovosti štátu, na úèely tohto zákona ide o pohotovos• pri
zabezpeèovaní opatrení pre obdobie brannej pohotovosti štátu.
§ 71
(1) Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je najmenej štyri týždne. Dovolenka vo výmere
najmenej piatich týždòov patrí štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovàši aspoò
15 rokov štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru. Základnú výmeru dovolenky možno
predåži• kolektívnou dohodou.
(2) Štátnemu zamestnancovi patrí za èas dovolenky
funkèný plat.
§ 72
(1) Štátnemu zamestnancovi patrí platené služobné
vo¾no na prípravu a na vykonanie kvalifikaènej skúšky
vrátane opakovanej kvalifikaènej skúšky v rozsahu
piatich služobných dní.
(2) Poèas služobného vo¾na pod¾a odseku 1 patrí
štátnemu zamestnancovi funkèný plat.
§ 73
(1) Za vykonávanie štátnej služby sa posudzuje èas
a) èerpania dovolenky,
b) plateného služobného vo¾na,
c) zdokona¾ovacej služby pod¾a osobitného predpisu,20)
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prehlbovania kvalifikácie,
zvyšovania kvalifikácie,
prestávky na dojèenie,
náhradného vo¾na za štátnu službu nadèas a náhradného vo¾na za štátnu službu vo sviatok,
h) keï štátny zamestnanec nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak
obvyklý služobný deò,
i) neprítomnosti štátneho zamestnanca v štátnej
službe z dôvodu
1. doèasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej
služby pre chorobu alebo úraz,
2. karantény,
3. materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky do
troch rokov veku die•a•a, starostlivosti o dlhodobo •ažko zdravotne postihnuté die•a vyžadujúce
mimoriadnu starostlivos• a starostlivosti o dlhodobo •ažko zdravotne postihnuté die•a vyžadujúce osobitne nároènú mimoriadnu starostlivos• do
siedmich rokov veku die•a•a.

službu, ktorá je tehotnej štátnej zamestnankyni pod¾a
osobitného predpisu zakázaná alebo ktorá pod¾a lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, služobný
úrad je povinný vykona• doèasnú úpravu služobných podmienok, aby sa predišlo jej ohrozeniu. Ak
to nie je možné, služobný úrad je povinný preloži• ju
do štátnej služby, ktorá je pre òu vhodná. To platí
rovnako o štátnej zamestnankyni po skonèení materskej dovolenky do konca deviateho mesiaca po
pôrode. Pri tomto preložení patrí štátnej zamestnankyni funkèný plat pod¾a vykonávanej štátnej služby,
najmenej však funkèný plat, ktorý jej patril pred
týmto preložením.

(2) Na úèely dovolenky sa neposudzuje ako vykonávanie štátnej služby
a) èas rodièovskej dovolenky okrem rodièovskej dovolenky štátneho zamestnanca, ak sa stará o narodené die•a do 20 týždòov od jeho narodenia,
b) poskytnuté neplatené služobné vo¾no,
c) èas doèasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej
služby pre chorobu alebo úraz okrem èasu doèasnej
neschopnosti vzniknutej v dôsledku služobného
úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zodpovedá služobný úrad.

(1) Služobný úrad zabezpeèuje pravidelné prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov.

d)
e)
f)
g)

§ 74
Služobný úrad utvára štátnym zamestnancom podmienky na riadne, bezpeèné a hospodárne vykonávanie štátnej služby; zabezpeèuje najmä
a) všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy a informácie potrebné na riadne vykonávanie
štátnej služby,
b) zriaïovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení
nevyhnutných na riadne vykonávanie štátnej služby,
c) utváranie podmienok na stravovanie pri vykonávaní štátnej služby,
d) poskytovanie rovnošaty štátnemu zamestnancovi,
ak to ustanovuje osobitný predpis.
§ 75
Služobný úrad je povinný zabezpeèi• štátnemu zamestnancovi v priebehu denného služobného èasu
stravovanie podávaním jedného hlavného teplého jedla, na ktoré služobný úrad prispieva vo výške 65 %
ceny jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín pod¾a
osobitného predpisu.12) Povinnos• služobného úradu
ustanovená v prvej vete sa nevz•ahuje na štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v cudzine.
§ 76
Ak vykonáva tehotná štátna zamestnankyòa štátnu

P I A T A H L A VA
PREHLBOVANIE KVALIFIKÁCIE A ZVYŠOVANIE
KVALIFIKÁCIE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
§ 77

(2) Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov s cie¾om priebežného udržiavania, zdokona¾ovania a dopåòania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na
vykonávanie štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby. Druhy a formy prehlbovania kvalifikácie
urèí služobný predpis, ktorý vydá úrad pre štátnu
službu. Druhá veta sa nevz•ahuje na súdy a prokuratúru. Služobný predpis, ktorý urèí druhy a formy prehlbovania kvalifikácie, vydá pre štátnych zamestnancov na súdoch minister spravodlivosti a pre štátnych
zamestnancov na prokuratúre generálny prokurátor.
Na služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1
písm. b) v prvom bode až vo štvrtom bode druhy a formy prehlbovania kvalifikácie urèí služobný predpis,
ktorý vydá tento služobný úrad.
(3) Na prehlbovanie kvalifikácie poskytne služobný
úrad štátnemu zamestnancovi služobné vo¾no v rozsahu najmenej piatich služobných dní v kalendárnom
roku. Za tento èas patrí štátnemu zamestnancovi
funkèný plat. Náklady na prehlbovanie kvalifikácie
uhrádza služobný úrad.
(4) Výsledky prehlbovania kvalifikácie štátneho zamestnanca sú súèas•ou jeho služobného hodnotenia.
(5) Zvyšovanie kvalifikácie je získanie kvalifikácie na
úèely splnenia predpokladov na vykonávanie štátnej
služby na inom štátnozamestnaneckom mieste v súlade s potrebou služobného úradu.
(6) Na žiados• štátneho zamestnanca služobný úrad
môže vyda• rozhodnutie o zvyšovaní kvalifikácie štátneho zamestnanca, ak je toto zvyšovanie v súlade
s požiadavkou na vykonávanie štátnej služby.
(7) Rozhodnutie o zvyšovaní kvalifikácie obsahuje
a) druh kvalifikácie a spôsob jej zvyšovania,
b) èas, po ktorý je štátny zamestnanec povinný zotrva•
v štátnozamestnaneckom pomere po získaní kvalifikácie,
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c) druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktoré štátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrva•
v štátnej službe.
(8) Služobný úrad na zvyšovanie kvalifikácie štátnemu zamestnancovi poskytne služobné vo¾no na základe potvrdenia vzdelávacieho zariadenia o druhu
a dåžke trvania štúdia pod¾a osobitného predpisu8)
a) v rozsahu potrebnom na úèas• na vyuèovaní,
b) dva služobné dni na prípravu a vykonanie každej
skúšky,
c) 20 služobných dní na prípravu a vykonanie štátnej
skúšky,
d) 30 služobných dní na vypracovanie a obhajobu závereènej práce alebo diplomovej práce.
(9) Za èas služobného vo¾na pod¾a odseku 8 patrí
štátnemu zamestnancovi funkèný plat. Náklady v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie pod¾a osobitného
predpisu uhrádza služobný úrad.
(10) Ak štátny zamestnanec nesplní záväzok pod¾a
odseku 7 písm. b), je povinný uhradi• úplne alebo
èiastoène náklady v závislosti od dåžky zotrvania
v štátnozamestnaneckom pomere; to neplatí, ak sa
štátnozamestnanecký pomer skonèil pod¾a § 40 ods. 1
písm. c) a § 40 ods. 2 písm. b).
Š I E S T A H L A VA
ODMEÒOVANIE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
A ÏALŠIE NÁLEŽITOSTI
§ 78
Plat štátneho zamestnanca
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§ 79
Platová trieda
(1) Štátnemu zamestnancovi na základe vymenovania na štátnozamestnanecké miesto a k nemu patriacu funkciu pod¾a § 16 ods. 3 sa poskytuje tarifný plat
v príslušnej platovej triede.
(2) Na úèely urèenia najnároènejšej èinnosti vyplývajúcej z opisu èinnosti príslušného štátnozamestnaneckého miesta z h¾adiska jej zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej zá•aže v súlade s prílohou è. 1
a s pôsobnos•ou služobných úradov ustanovenou osobitnými predpismi1) ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (ïalej len „nariadenie vlády“) katalóg
èinností v štátnej službe (ïalej len „katalóg“). Pri ustanovení novej pôsobnosti služobného úradu osobitným
predpisom sa katalóg doplní o potrebné èinnosti tak,
aby nadobudol úèinnos• odo dòa nadobudnutia úèinnosti osobitného predpisu. Návrh na doplnenie katalógu predloží najvyšší služobný úrad Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktoré je povinné dba•, aby dopåòanie katalógu o nové
èinnosti bolo v súlade s charakteristikami platových
tried v prílohe è. 1. Podrobnosti o dopåòaní katalógu
ustanoví nariadenie vlády. Katalóg èinností štátnych
zamestnancov v kancelárii národnej rady sa urèí ako
súèas• jej platového poriadku;14) katalóg èinností štátnych zamestnancov v služobných úradoch uvedených
v § 7 ods. 1 písm. b) v druhom bode a vo štvrtom bode
urèí osobitný predpis.
(3) Pri urèení najnároènejšej èinnosti pod¾a odseku 2 sa prihliada na jej zložitos•, zodpovednos•, psychickú zá•až a fyzickú zá•až.
§ 80

(1) Štátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je
a) tarifný plat,
b) príplatok za riadenie,
c) príplatok za zastupovanie,
d) osobný príplatok,
e) príplatok za štátnu službu v noci,
f) príplatok za štátnu službu v sobotu a v nede¾u,
g) príplatok za štátnu službu vo sviatok,
h) príplatok za štátnu službu v s•aženom a zdraviu
škodlivom prostredí,
i) príplatok za prípravu èakate¾a,
j) príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti,
k) príplatok za zmennos•,
l) plat za štátnu službu nadèas,
m) odmena,
n) ïalší plat.
(2) Funkèný plat na úèely tohto zákona je
a) súèet tarifného platu a príplatkov urèených mesaènou sumou pod¾a odseku 1 písm. b) až d) a h) až k),
b) plat pod¾a § 159 ods. 3.
(3) Štátnemu zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom okrem platu pod¾a
odseku 1 patrí náhrada za služobnú pohotovos• a za
pohotovos• pri zabezpeèovaní opatrení poèas brannej
pohotovosti štátu.

Platový stupeò a zapoèítaná prax
(1) Platový stupeò sa urèí pod¾a zapoèítanej praxe.
(2) Zapoèítaná prax pod¾a odseku 1 sa skladá z èasu
odbornej praxe a z ïalšieho èasu.
§ 81
Èas odbornej praxe a ïalší èas
(1) Do èasu odbornej praxe štátneho zamestnanca
sa zapoèítava èas
a) vykonávania štátnej služby odo dòa nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona okrem èasu uvedeného
v § 73 ods. 1 písm. i) v tre•om bode,
b) odbornej praxe získanej aj pred vymenovaním do
štátnej služby, ak predchádzajúca pracovná èinnos• mala rovnaký alebo obdobný charakter ako
èinnos• vykonávaná na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(2) Do ïalšieho èasu sa zapoèítava èas
a) praxe v inej než požadovanej èinnosti získaný pred
vymenovaním do štátnej služby v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie štátnej služby, priznaný služobným úradom najviac v rozsahu
dvoch tretín,
b) skutoèného vykonania základnej služby a náhrad-
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c)
d)

e)
f)
g)
h)

nej služby najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v èase jej vykonania,
civilnej služby v rozsahu jej skutoèného vykonania
najviac v rozsahu 18 mesiacov,
starostlivosti o die•a
1. zodpovedajúci dåžke materskej dovolenky, ïalšej
materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky
ustanovenej osobitnými predpismi v èase jej vykonávania, prièom na jedno die•a možno zapoèíta• najviac tri roky,
2. dlhodobo •ažko zdravotne postihnuté vyžadujúce
mimoriadnu starostlivos• alebo èas starostlivosti
o die•a dlhodobo •ažko zdravotne postihnuté vyžadujúce osobitne nároènú starostlivos• ustanovený osobitným predpisom,
hodnotený ako èas zamestnania na úèely dôchodkového zabezpeèenia pod¾a osobitných predpisov,21)
doktorandského štúdia22) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na
úspešné vykonávanie požadovanej èinnosti,
vykonávania funkcie pod¾a § 34,
získaný na základe služobného hodnotenia.

(3) Ustanovenie odseku 2 písm. d) možno použi•, ak
sa rodiè v tomto èase súèasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šes• rokov zo
súhrnu týchto èasov.
(4) Rozsah a podmienky zapoèítania èasu na základe výsledkov služobného hodnotenia ustanoví nariadenie vlády.
§ 82
Urèenie tarifného platu
(1) Štátnemu zamestnancovi v závislosti od platovej
triedy pod¾a § 79 ods. 1 a platového stupòa pod¾a § 80
patrí tarifný plat pod¾a stupnice platových taríf, ktorá
je uvedená v prílohe è. 2. Stupnica platových taríf
štátnych zamestnancov v kancelárii národnej rady sa
urèí ako súèas• jej platového poriadku,14) stupnicu
platových taríf štátnych zamestnancov v služobných
úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v druhom
bode a vo štvrtom bode urèí osobitný predpis.
(2) Ak štátny zamestnanec zapoèítaním rokov pod¾a
§ 81 dosiahne nad 32 rokov zapoèítanej praxe, urèený
tarifný plat sa mu zvýši o 1 % za každý pripoèítaný rok.
Zvýšený tarifný plat sa zaokrúh¾uje na celé desiatky
korún nahor.
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podielu pre predstavených pod¾a stupòov riadenia je
uvedené v prílohe è. 3.
(2) Príplatok za riadenie pod¾a odseku 1 pevnou
sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor
urèí vedúci úradu s prihliadnutím na nároènos• riadiacej èinnosti predstaveného.
(3) Podrobnosti o poskytovaní príplatku za riadenie
urèí služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.
§ 84
Príplatok za zastupovanie
(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý pod¾a § 27
písm. d) zastupuje predstaveného dlhšie ako tri týždne, patrí od zaèiatku zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného
predstaveného.
(2) Ak predstavený zastupuje predstaveného na vyššom stupni riadenia, patrí mu od zaèiatku zmeny štátnozamestnaneckého pomeru príplatok za zastupovanie v sume urèenej pre zastupovaného predstaveného,
ak je to preòho výhodnejšie. Pôvodne urèený príplatok
za riadenie poèas zmeny štátnozamestnaneckého pomeru mu nepatrí.
§ 85
Osobný príplatok
(1) Štátnemu zamestnancovi možno prizna• osobný
príplatok pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu
a) na ocenenie mimoriadnych výsledkov pri vykonávaní štátnej služby,
b) pri vykonávaní štátnej služby na štátnozamestnaneckom mieste v odbore štátnej služby, na ktoré sa
uchádzaè •ažko získava.
(2) Osobný príplatok pod¾a odseku 1 písm. a) možno
prizna•, zvýši•, zníži• alebo odobra• na základe výsledkov služobného hodnotenia štátneho zamestnanca
pod¾a § 48.
(3) Zoznam štátnozamestnaneckých miest pod¾a odseku 1 písm. b) urèí služobný predpis, ktorý vydá úrad
pre štátnu službu.
(4) Osobný príplatok pod¾a odseku 1 možno prizna•
súbežne.

Príplatok za riadenie

(5) Limit osobného príplatku na úèely odseku 1 je
70 % platovej tarify najvyššieho platového stupòa platovej triedy, pod¾a ktorej sa štátnemu zamestnancovi
poskytuje tarifný plat.

(1) Predstavenému patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify
najvyššieho platového stupòa platovej triedy, v ktorej
sa mu poskytuje tarifný plat. Rozpätie percentuálneho

(6) Limit osobného príplatku pod¾a odseku 5 sa postupne znižuje až na hodnotu 35 %. Miera postupného
znižovania osobného príplatku bude zodpoveda• miere
zvyšovania stupnice platových taríf pod¾a § 105 ustanovenej v zákone o štátnom rozpoète tak, aby jeho

§ 83

21

) Zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.

22

Zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

) § 22 a 43b zákona è. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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absolútna výška v jednotlivých platových triedach zostala zachovaná. Znížený limit osobného príplatku
a termín jeho úèinnosti ustanoví nariadenie vlády,
ktorým sa ustanoví zvýšená stupnica platových taríf
(§ 105 ods. 3). Limit osobného príplatku ustanovený
v odseku 5 stráca platnos• ustanovením zníženého
limitu osobného príplatku nariadením vlády.
§ 86
Príplatok za štátnu službu v noci
Za hodinu štátnej služby v noci patrí štátnemu zamestnancovi príplatok v sume, ktorou je 25 % z príslušnej èasti funkèného platu.
§ 87
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nede¾u
Za hodinu štátnej služby v sobotu a v nede¾u patrí
štátnemu zamestnancovi príplatok v sume, ktorou je
30 % z príslušnej èasti funkèného platu.
§ 88
Príplatok za štátnu službu vo sviatok
Ak sa pod¾a § 68 ods. 1 štátnemu zamestnancovi za
štátnu službu vo sviatok neposkytne náhradné vo¾no,
patrí mu za každú hodinu takej služby príplatok v sume, ktorou je príslušná èas• funkèného platu.
§ 89
Príplatok za štátnu službu v s•aženom
a zdraviu škodlivom prostredí
(1) Štátnemu zamestnancovi patrí príplatok za štátnu službu v s•aženom a zdraviu škodlivom prostredí,
ak vykonáva èinnosti, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia z dôvodu
a) profesionálnej infekcie,
b) ionizujúceho alebo neionizujúceho žiarenia,
c) chemických škodlivín,
d) fyzikálnych vplyvov.
(2) Príplatok pod¾a odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi v závislosti od zaradenia s•ažujúceho a škodlivého vplyvu do I. skupiny alebo II. skupiny v zozname
èinností, ktorý je uvedený v prílohe è. 4. V I. skupine
je príplatok mesaène 1,8 % až 19 % z platovej tarify
prvého platového stupòa prvej platovej triedy
a v II. skupine je príplatok mesaène 5,3 % až 35 %
z platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej
triedy. Príplatok pod¾a miery rizika, ako aj intenzity
a èasu pôsobenia s•ažujúcich a škodlivých vplyvov
v priebehu vykonávania èinností urèí služobný úrad
v rámci rozpätia príslušnej skupiny pevnou sumou
zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
(3) Ak štátny zamestnanec z h¾adiska nároku na
poskytovanie príplatku vykonáva pod¾a odseku 1 rôzne èinnosti zaradené pod¾a prílohy è. 4 do I. skupiny
a II. skupiny, patrí mu príplatok najmenej v sume
pod¾a spodnej hranice rozpätia urèeného pre II. skupinu.
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(4) Rozhodujúce kritériá na zaradenie èinnosti do
príslušnej skupiny príplatkov a na urèenie konkrétnej
sumy príplatku v rámci rozpätia pri využití prípadného odborného zis•ovania a rozboru sú:
a) charakter èinnosti a použité postupy,
b) fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti škodlivých faktorov prostredia a postupov, prièom sa vychádza z charakteru a miery rizika, ktoré najpodstatnejšie pôsobia nepriaznivo na ¾udský organizmus,
c) vznikajúce a pôsobiace škodliviny (druh, množstvo,
vplyv na ¾udský organizmus),
d) dåžka èasu, v ktorom je štátny zamestnanec vystavený pôsobeniu s•ažujúcich a zdraviu škodlivých
vplyvov,
e) výskyt poškodenia zdravia a chorôb z povolania
v súvislosti s vykonávaním èinnosti,
f) porovnávanie zistených hodnôt faktorov rozhodujúcich o stupni ob•ažnosti alebo škodlivosti na
zdravie na posudzovanom mieste, kde štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu, s najvyššie
prípustnými hodnotami (koncentráciami, dávkami,
limitmi) pod¾a príslušných predpisov na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(5) Pri hodnotení miery s•ažujúcich a škodlivých
vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky na štátnozamestnaneckom mieste, nie na ojedinelé výkyvy a havarijný stav.
(6) Ak sa vyskytnú ïalšie s•ažujúce a škodlivé vplyvy alebo èinnosti, pri ktorých vykonávaní treba poskytova• príplatok pod¾a odseku 1, služobný úrad zaradí
tieto èinnosti do skupín porovnávaním s èinnos•ami
uvedenými v prílohe è. 4.
(7) Štátnemu zamestnancovi za vykonávanie èinnosti pri používaní dýchacieho izolaèného prístroja
alebo odevu proti sálavému teplu alebo pri èinnosti
pod vodou, alebo pri nièení a výskumných skúškach
výbušných predmetov patrí príplatok za štátnu službu
v s•aženom a zdraviu škodlivom prostredí za každú
hodinu tejto èinnosti v sume, ktorou je 0,7 % z platovej
tarify prvého platového stupòa prvej platovej triedy.
Suma príplatku sa zaokrúh¾uje na celé koruny nahor.
(8) Štátnemu zamestnancovi za vykonávanie èinnosti s výbušninami pod vodou patrí príplatok za
štátnu službu v s•aženom a zdraviu škodlivom prostredí za každú hodinu tejto èinnosti v sume, ktorou
je 1 % z platovej tarify prvého platového stupòa prvej
platovej triedy, ak mu nepatrí príplatok pod¾a odseku 7. Suma príplatku sa zaokrúh¾uje na celé koruny
nahor.
(9) Štátnemu zamestnancovi za vykonávanie èinnosti vo výške 10 m a viac nad zemou na nezabezpeèených pracoviskách patrí príplatok za štátnu službu
v s•aženom a zdraviu škodlivom prostredí za každú
hodinu tejto èinnosti v sume, ktorou je 0,25 % z platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej
triedy. Suma príplatku sa zaokrúh¾uje na celé koruny
nahor.
(10) Podrobnosti o poskytovaní príplatku za štátnu
službu v s•aženom a zdraviu škodlivom prostredí urèí
služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.
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§ 90
Príplatok za prípravu èakate¾a
Za prípravu èakate¾a (§ 19) patrí školite¾ovi príplatok mesaène v sume, ktorou je 10 % z platovej tarify
najvyššieho platového stupòa platovej triedy, v ktorej
sa mu poskytuje tarifný plat. Ak školite¾ pripravuje
dvoch alebo viac èakate¾ov, patrí mu príplatok mesaène v sume, ktorou je 15 % z platovej tarify najvyššieho
platového stupòa platovej triedy, v ktorej sa mu poskytuje tarifný plat. Ak školite¾ zaène prípravu èakate¾a poèas kalendárneho mesiaca alebo skonèí prípravu èakate¾a poèas kalendárneho mesiaca, patrí mu za
dni prípravy èakate¾a pomerná èas• z urèenej mesaènej sumy tohto príplatku. Suma príplatku sa zaokrúh¾uje na celé desiatky korún nahor.
§ 91
Príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti
(1) Štátnemu zamestnancovi pri vykonávaní štátnej
služby v cudzine v krízovej oblasti patrí mesaène príplatok až do sumy, ktorou je 10 % súètu jeho tarifného
platu a osobného príplatku. Suma príplatku sa urèuje
pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún
nahor.
(2) Krízové oblasti na úèely odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky.
§ 92
Príplatok za zmennos•
(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý má týždenný
služobný èas rozvrhnutý tak, že vykonáva štátnu službu striedavo vo viacerých služobných zmenách, patrí
príplatok mesaène 1,7 % až 14,1 % z platovej tarify
prvého platového stupòa prvej platovej triedy. Príplatok za zmennos• pod¾a prvej vety patrí aj štátnemu
zamestnancovi, ktorý má týždenný služobný èas rozvrhnutý nerovnomerne. Príplatok sa urèuje pevnou
sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
(2) Podrobnosti o poskytovaní príplatku pod¾a odseku 1 urèí služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.
§ 93
Plat za štátnu službu nadèas
(1) Ak sa pod¾a § 69 štátnemu zamestnancovi za
štátnu službu nadèas neposkytne náhradné vo¾no,
patrí mu za každú hodinu takej služby príslušná èas•
funkèného platu priznaného v èase štátnej služby
nadèas zvýšená o 30 %, a ak ide o deò nepretržitého
odpoèinku v týždni, zvýšená o 60 %.
(2) Ak sa štátna služba nadèas vykonáva v noci,
v sobotu, v nede¾u a vo sviatok, patria štátnemu zamestnancovi aj príplatky pod¾a § 86 až 88. Tieto príplatky mu patria aj vtedy, ak sa mu za štátnu službu
nadèas poskytlo náhradné vo¾no.
(3) Funkèný plat predstaveného v politickej funkcii
a vedúceho úradu v príslušnom služobnom úrade je
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urèený s prihliadnutím na prípadnú štátnu službu
nadèas.
§ 94
Odmena
(1) Štátnemu zamestnancovi možno poskytnú• odmenu
a) za kvalitné plnenie služobných úloh a za vykonanie
služobných úloh nad rozsah èinností vyplývajúcich
z príslušného štátnozamestnaneckého miesta,
b) za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo osobitne významnej služobnej úlohy, alebo vopred urèenej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy
(cie¾ová odmena),
c) pri dosiahnutí 50 rokov veku najviac v sume jeho
funkèného platu.
(2) Návrh na poskytnutie odmeny štátnemu zamestnancovi pod¾a odseku 1 vrátane jej sumy písomne
odôvodní príslušný predstavený.
§ 95
Ïalší plat
(1) Štátnemu zamestnancovi patrí v kalendárnom
roku ïalší plat v sume posledného funkèného platu
štátneho zamestnanca v mesiaci, v ktorom sa mu ïalší
plat poskytne, ak k 30. novembru kalendárneho roka
a) už bolo vykonané služobné hodnotenie,
b) pod¾a posledného služobného hodnotenia získal
najmenej poèet bodov uvedených v služobnom
predpise pod¾a § 48 ods. 3,
c) je zaradený do èinnej štátnej služby,
d) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie pod¾a
§ 61 ods. 2 písm. a) a b).
(2) Ïalší plat sa po splnení podmienok pod¾a odseku 1 vyplatí v termíne urèenom na výplatu platu za
mesiac november.
§ 96
Náhrada za služobnú pohotovos•
a náhrada za pohotovos•
(1) Ak je štátnemu zamestnancovi prikázaná služobná pohotovos•, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti, ak ide o pohotovos• vykonávanú
a) v mieste vykonávania jeho štátnej služby, náhrada
v sume, ktorou je 50 % z príslušnej èasti jeho funkèného platu, alebo 100 % z tejto sumy, ak ide o deò
služobného pokoja,
b) v mieste jeho trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu, alebo v inom dohodnutom mieste, náhrada
v sume, ktorou je 15 % z príslušnej èasti jeho
funkèného platu, alebo 25 % z tejto sumy, ak ide
o deò služobného pokoja,
c) mimo miesta vykonávania jeho štátnej služby
s možnos•ou použitia mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume, ktorou je 5 % z príslušnej
èasti jeho funkèného platu, alebo 10 % z tejto sumy, ak ide o deò služobného pokoja.
(2) Náhrada za služobnú pohotovos• pod¾a odseku 1
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nepatrí za èas, v ktorom došlo poèas jej trvania k vykonávaniu štátnej služby. Toto vykonávanie štátnej
služby je štátnou službou nadèas.
(3) Štátnemu zamestnancovi, na ktorého sa vz•ahuje
§ 70, na základe rozhodnutia vedúceho úradu patrí
náhrada za pohotovos• mesaène 3,5 % až 35,4 %
z platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej
triedy. Podrobnosti o poskytovaní náhrady pod¾a prvej
vety urèí služobný predpis, ktorý vydá služobný úrad.
Služobný úrad písomne oznámi štátnemu zamestnancovi sumu náhrady za pohotovos• zaokrúhlenú na celé
desiatky korún nahor.
§ 97
Platové pomery štátneho zamestnanca
v doèasnej štátnej službe
(1) Na platové pomery štátneho zamestnanca v doèasnej štátnej službe sa rovnako vz•ahujú ustanovenia
§ 78 až 89, § 91 až 96 a § 98.
(2) Na platové pomery predstaveného v politickej
funkcii (§ 25 ods. 1) sa rovnako vz•ahujú ustanovenia
§ 78 až 83, § 85 až 89, § 91, § 94 a 95, § 96 ods. 3
a § 98.
§ 98
Plat pri vykonávaní štátnej služby v cudzine
(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu
službu v sídle služobného úradu v cudzine, možno na
jeho písomnú žiados• poskytova• èas• platu v peòažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene. Na
tieto úèely èas•ou platu je 43 % funkèného platu.
Zostávajúcich 57 % funkèného platu sa poskytuje
v slovenských korunách. V slovenských korunách sa
poskytuje aj plat pod¾a § 78 ods. 1 písm. e) až g)
a písmen l) až n) a náhrada za služobnú pohotovos•
pod¾a § 78 ods. 3.
(2) Funkèným platom štátneho zamestnanca, ktorý
vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu
v cudzine, na úèely § 86 až 88 a § 93 je jeho funkèný
plat urèený v slovenskej mene pred uplatnením postupu pod¾a odseku 1.
(3) Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu
službu v sídle služobného úradu v cudzine, patrí èas•
platu v peòažných prostriedkoch v inej ako slovenskej
mene vo výške zodpovedajúcej odslúženému èasu.
(4) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre štátneho zamestnanca, u ktorého predpokladané vykonávanie
štátnej služby v sídle služobného úradu v cudzine je
kratšie ako šes• mesiacov. Vykonávanie tejto štátnej
služby sa na úèely tohto zákona považuje za služobnú
cestu a štátnemu zamestnancovi patria cestovné náhrady pod¾a osobitného predpisu.12)
(5) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi preddavok na èas• platu poskytovanú v peòažných
prostriedkoch v inej ako slovenskej mene. Poskytnutý
preddavok je štátny zamestnanec povinný zúètova•
najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dòa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento predda-
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vok poskytnutý. Pri skonèení štátnej služby v sídle
služobného úradu v cudzine štátny zamestnanec vráti
poskytnutý preddavok alebo jeho pomernú èas• najneskôr pred odchodom z cudziny.
§ 99
Platová relácia, platový koeficient
(1) Èas• platu pod¾a § 98 ods. 1 vynásobená platovou reláciou je èas• platu v peòažných prostriedkoch
v inej ako slovenskej mene.
(2) Platová relácia je pomer platového koeficientu
a kurzu peòažných prostriedkov v cudzej mene vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska, v ktorej sa
vypláca èas• platu v peòažných prostriedkoch v inej
ako slovenskej mene. Spôsob výpoètu platovej relácie
ustanoví nariadenie vlády.
(3) Platový koeficient vyjadruje podiel hodnoty spotrebného koša vybraných druhov tovarov a služieb
krajiny, v ktorej štátny zamestnanec vykonáva štátnu
službu, k hodnote spotrebného koša vybraných druhov tovarov a služieb Slovenskej republiky. Základòou
urèenia platového koeficientu je cenová dokumentácia. Obsah cenovej dokumentácie ustanoví nariadenie
vlády.
(4) Platové relácie vypoèítané pod¾a odsekov 2 a 3
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky.
Spoloèné ustanovenia
o odmeòovaní štátnych zamestnancov
§ 100
(1) Ak je štátnemu zamestnancovi poskytnuté neplatené služobné vo¾no, kráti sa mu funkèný plat za
každú takto neodslúženú hodinu. Ak štátny zamestnanec s povolením služobného úradu odslúži poskytnuté neplatené služobné vo¾no, krátenie pod¾a prvej
vety sa nepoužije.
(2) Krátenie funkèného platu pod¾a odseku 1 sa
vykoná, ak štátny zamestnanec nesplní týždenný služobný èas z dôvodov, pri ktorých mu nepatrí plný
funkèný plat, alebo ak má povolený kratší týždenný
služobný èas.
§ 101
Služobný úrad zabezpeèí ochranu údajov o plate
a iných peòažných náležitostiach štátneho zamestnanca.
§ 102
Predstavenému v politickej funkcii a vedúcemu úradu funkèný plat urèí ten, kto ho vymenoval, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
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§ 103
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§ 106
Hmotné výhody

(1) Ak je štátny zamestnanec vymenovaný na štátnozamestnanecké miesto s vyššou nároènos•ou èinnosti alebo nižšou nároènos•ou èinnosti a k nej patriacou vyššou funkciou alebo nižšou funkciou, patrí
mu tarifný plat zodpovedajúci novej funkcii odo dòa
úèinnosti vymenovania.
(2) Príplatok za riadenie patrí predstavenému odo
dòa zmeny štátnej služby pod¾a § 27 písm. c) v pomernej výške zodpovedajúcej odslúženému èasu v mesiaci.
(3) Príplatok za zastupovanie patrí štátnemu zamestnancovi odo dòa zmeny štátnej služby pod¾a § 27
písm. d) v pomernej výške zodpovedajúcej odslúženému èasu v mesiaci.
(4) Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí
štátnemu zamestnancovi od prvého dòa mesiaca,
v ktorom pod¾a § 80 ods. 2 dosiahol poèet rokov zapoèítanej praxe potrebný na postup do vyššieho platového stupòa.
(5) Služobný úrad štátnemu zamestnancovi oznámi
písomne zmeny pod¾a odsekov 1 až 4 a zmeny ïalších
príplatkov urèených mesaènou sumou.
§ 104
Príslušnou èas•ou funkèného platu na úèely tohto
zákona pri 40-hodinovom týždennom služobnom èase
je 1/175 funkèného platu. Pri inom týždennom služobnom èase sa príslušná èas• funkèného platu úmerne upraví.
§ 105
(1) V rámci vyjednávania o podmienkach vykonávania štátnej služby pod¾a § 145 sa každoroène dohodne
zvýšenie stupnice platových taríf v závislosti od predpokladaného vývoja priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v podnikate¾skej sfére a od zdrojových
možností štátneho rozpoètu v príslušnom roku a termín úèinnosti zvýšenej stupnice platových taríf. Zvýšené platové tarify sa zaokrúh¾ujú na celé desiatky
korún. Dohodnuté zvýšenie stupnice platových taríf
a termín úèinnosti jej zvýšenia sa zahrnie do návrhu
zákona o štátnom rozpoète.
(2) Ak sa kolektívna dohoda neuzatvorí, zvýšenie
stupnice platových taríf a termín úèinnosti jej zvýšenia pod¾a odseku 1 navrhne vláda ako súèas• návrhu
zákona o štátnom rozpoète.
(3) Zvýšenú stupnicu platových taríf a termín jej
platnosti v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2 ustanoví nariadenie vlády. Stupnica platových taríf uvedená v prílohe è. 2 stráca platnos• ustanovením zvýšenej
stupnice platových taríf pod¾a prvej vety.

(1) Vedúci úradu pod¾a § 10, ktorým je ministerstvo,
a predseda majú právo na bezplatné
a) používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodièom alebo bez neho na vykonávanie
funkcie alebo v súvislosti s òou,
b) poskytnutie a používanie jedného služobného
mobilného telefónu na zabezpeèenie dosiahnute¾nosti v èase vykonávania štátnej služby a mimo
nej.
(2) Limit na bezplatné používanie služobného mobilného telefónu urèí služobný predpis, ktorý vydá úrad
pre štátnu službu. Limit na bezplatné používanie služobného mobilného telefónu v služobných úradoch
uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode až vo
štvrtom bode urèia služobné predpisy, ktoré vydajú
tieto služobné úrady.
(3) Ak sa u štátneho zamestnanca pod¾a odseku 1
uplatní zmena štátnozamestnaneckého pomeru pod¾a
§ 27 písm. e), tento štátny zamestnanec je povinný
odovzda• služobný mobilný telefón poskytnutý pod¾a
odseku 1 písm. b) služobnému úradu.
(4) Hmotné výhody pod¾a odseku 1 sa vz•ahujú aj na
predstaveného v politickej funkcii v služobnom úrade,
ktorým je ministerstvo, ústredný orgán štátnej správy,
na ktorého èele nie je èlen vlády, kancelária prezidenta, kancelária národnej rady a ústavný súd, ak mu nie
sú poskytnuté pod¾a osobitného predpisu.
(5) Ustanovenie odseku 3 platí rovnako pri odvolaní
z funkcie predstaveného v politickej funkcii.
(6) Predstavenému v politickej funkcii v služobnom
úrade, ktorým je ministerstvo, kancelária prezidenta,
kancelária národnej rady a ústavný súd, na pokrytie
nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných
výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí
paušálna nezdanená náhrada v sume, ktorou je 16 %
z platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej
triedy, ak mu nie je poskytnutá pod¾a osobitného
predpisu. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo dòa
zaèatia vykonávania funkcie a zaniká dòom skonèenia
vykonávania funkcie.
(7) Predsedovi a predstavenému v politickej funkcii
v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej
správy, na ktorého èele nie je èlen vlády, na pokrytie
nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných
výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí
paušálna nezdanená náhrada v sume, ktorou je 48 %
z platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej
triedy, ak mu nie je poskytnutá pod¾a osobitného
predpisu. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo dòa
zaèatia vykonávania funkcie a zaniká dòom skonèenia
vykonávania funkcie.
(8) Paušálna nezdanená náhrada pod¾a odseku 6
alebo odseku 7 sa urèuje pevnou sumou zaokrúhlenou
na celé stovky korún nahor.
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S I E D M A H L A VA
NEMOCENSKÉ ZABEZPEÈENIE
ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
§ 107
Príplatok k nemocenskému
(1) Ak je štátny zamestnanec uznaný pre chorobu
alebo pre úraz za doèasne neschopného na vykonávanie štátnej služby a vznikol mu nárok na nemocenské,
patrí mu príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu
medzi funkèným platom po odpoèítaní preddavku na
daò z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, na nemocenské
poistenie a na dôchodkové zabezpeèenie, v prípravnej
štátnej službe a v doèasnej štátnej službe aj príspevku
na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutým nemocenským. Celková doba poskytovania príplatku k nemocenskému pri tej istej doèasnej neschopnosti na
vykonávanie štátnej služby alebo pri viacerých doèasných neschopnostiach na vykonávanie štátnej služby,
ktoré vznikli v jednom kalendárnom roku, je najdlhšia
30 dní.
(2) Príplatok k nemocenskému štátnemu zamestnancovi nepatrí, ak doèasná neschopnos• na vykonávanie štátnej služby vznikla v dôsledku služobného
úrazu alebo choroby z povolania.
§ 108
Príplatok k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny
Ak štátnemu zamestnancovi vznikne nárok na podporu pri ošetrovaní èlena rodiny, patrí mu príplatok
k tejto podpore vo výške rozdielu medzi funkèným
platom po odpoèítaní preddavku na daò z príjmov zo
závislej èinnosti a z funkèných požitkov, poistného na
zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a na
dôchodkové zabezpeèenie, v prípravnej štátnej službe
a v doèasnej štátnej službe aj príspevku na poistenie
v nezamestnanosti a poskytnutou podporou. Celková
doba poskytovania príplatku k podpore pri ošetrovaní
èlena rodiny pri viacerých ošetrovaniach, ktoré vznikli
v jednom kalendárnom roku, je najdlhšia 30 dní.
Spoloèné ustanovenia o príplatku
k nemocenskému a o príplatku
k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny
§ 109
Funkèným platom na úèely § 107 a 108 je funkèný
plat, ktorý by štátnemu zamestnancovi patril, ak by
mu nevznikol nárok na nemocenské alebo nárok na
podporu pri ošetrovaní èlena rodiny.
§ 110
(1) Nárok na príplatok k nemocenskému a príplatok
k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny (ïalej len „príplatok“) vzniká splnením podmienok ustanovených
týmto zákonom na vznik nároku na príplatok.
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(2) Konanie o priznaní príplatku sa zaèína na základe písomnej žiadosti štátneho zamestnanca alebo pozostalého po štátnom zamestnancovi. Žiados• sa podáva na tlaèive urèenom úradom pre štátnu službu.
(3) Ak sa dodatoène zistí, že sa príplatok priznal
alebo sa vypláca v nižšej sume, ako patrí, alebo že sa
neprávom odoprel, alebo sa priznal od neskoršieho
dátumu, ako od ktorého patrí, príplatok sa zvýši alebo
prizná odo dòa, od ktorého príplatok alebo jeho zvýšenie patrí, najviac však tri roky spätne odo dòa zistenia
alebo uplatnenia nároku na príplatok alebo na jeho
zvýšenie.
(4) Ak zanikol nárok na príplatok alebo ak sa zistí,
že príplatok sa priznal neprávom, príplatok sa odníme.
(5) Ak sa zistí, že príplatok sa priznal vo vyššej sume,
ako patrí, príplatok sa zníži. Štátny zamestnanec alebo
pozostalý po štátnom zamestnancovi je povinný vráti•
príplatok alebo jeho èas•, ak sa zistí, že
a) príplatok bol priznaný neprávom alebo vo vyššej
výmere, ako patril, alebo vedel, alebo musel z okolností predpoklada•, že sa vyplatil neprávom alebo
vo vyššej výmere, ako patril,
b) vedome inak spôsobil, že sa vyplatil príplatok alebo
jeho èas• vo vyššej výmere, ako patril.
(6) Nárok na vrátenie príplatku poskytnutého neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká uplynutím jedného roka odo dòa, keï úrad pre štátnu službu túto
skutoènos• zistil, najneskôr uplynutím troch rokov
odo dòa, za ktorý sa príplatok vyplatil.
(7) Ak sa zmenia skutoènosti rozhodujúce na nárok
na výplatu príplatku, jeho výplata sa zastaví alebo
obnoví, alebo sa príplatok vypláca v nižšej sume alebo
vo vyššej sume.
(8) Nárok na príplatok uplynutím èasu nezaniká.
(9) Nárok na výplatu príplatku alebo jeho èasti sa
premlèí uplynutím troch rokov odo dòa, za ktorý príplatok patrí.
§ 111
(1) Príplatok k nemocenskému a príplatok k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny vypláca služobný úrad
pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.
(2) Výška príplatku k nemocenskému a príplatku
k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny sa zaokrúh¾uje
na celé koruny smerom nahor.
§ 112
(1) Nárok na príplatok zaniká smr•ou štátneho zamestnanca. Ak má nárok na príplatok pozostalý po
štátnom zamestnancovi, tento nárok zaniká smr•ou
pozostalého po štátnom zamestnancovi.
(2) Ak štátny zamestnanec zomrel po uplatnení nároku na príplatok, vstupujú do ïalšieho konania o príplatok a nadobúdajú nárok na sumy splatné do smrti
štátneho zamestnanca postupne manželka (manžel),
deti a rodièia, ak žili so štátnym zamestnancom v èase
jeho smrti v domácnosti.16)
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(3) Ak sa príplatok priznal pred smr•ou štátneho
zamestnanca, vyplatia sa splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dòa smrti štátneho zamestnanca èlenom
jeho rodiny pod¾a poradia a za podmienok ustanovených v odseku 2.
(4) Nároky prechádzajúce na osoby uvedené v odsekoch 2 a 3 nie sú predmetom dedièstva; predmetom
dedièstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.
§ 113
Poistné na zdravotné poistenie, poistné na
nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpeèenie
(1) Na úèely platenia poistného na zdravotné poistenie23) sa štátny zamestnanec posudzuje ako zamestnanec. Služobný úrad sa posudzuje ako zamestnávate¾.
(2) Na úèely platenia poistného na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpeèenie24) sa štátny zamestnanec posudzuje ako zamestnanec. Služobný
úrad sa posudzuje ako zamestnávate¾.
§ 114
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti
(1) Na úèely platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti25) sa štátny zamestnanec v prípravnej
štátnej službe a štátny zamestnanec v doèasnej štátnej službe posudzuje ako zamestnanec. Služobný úrad
sa posudzuje ako zamestnávate¾.
(2) Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti. Za
štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe služobný
úrad neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti.
Ô S M A H L A VA
NÁHRADA ŠKODY
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úradu spolu s podriadeným zamestnancom, sumu náhrady škody urèí vedúci najvyššieho služobného úradu.
§ 116
Ak štátny zamestnanec uhradil aspoò dve tretiny
urèenej náhrady škody, môže služobný úrad upusti•
od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody. To sa
nevz•ahuje na škody, ktoré štátny zamestnanec spôsobil úmyselne, po požití alkoholických nápojov alebo
po požití iných návykových látok, a na škody v prípade
osobitnej zodpovednosti.
§ 117
Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému škodu,
má nárok na náhradu voèi tomu, kto poškodenému za
takú škodu zodpovedá pod¾a osobitného predpisu,26)
a to v rozsahu zodpovedajúcom miere tejto zodpovednosti voèi poškodenému.
D E V I A T A H L A VA
ÈINNOS• ODBOROVÝCH ORGÁNOV
§ 118
(1) Služobný úrad je povinný vopred prerokova•
s príslušným odborovým orgánom návrhy
a) rozhodnutí vo veciach vzniku, zmien a skonèenia
štátnozamestnaneckého pomeru,
b) služobných predpisov,
c) opatrení na utvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
d) opatrení, ktoré sa týkajú väèšieho poètu štátnych
zamestnancov,
e) podkladov na zostavenie systemizácie.

(2) Služobný úrad je povinný vymáha• od štátneho
zamestnanca náhradu škody, za ktorú štátny zamestnanec zodpovedá služobnému úradu.

(2) Príslušný odborový orgán vykonáva kontrolu
podmienok vykonávania štátnej služby v služobnom
úrade. Pritom je oprávnený najmä
a) vstupova• na miesta, kde sa vykonáva štátna služba,
b) vyžadova• od predstavených potrebné informácie
a podklady,
c) podáva• návrhy na zlepšenie podmienok na riadne
vykonávanie štátnej služby,
d) vyžadova• od služobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,
e) vyžadova• od služobného úradu správu o tom, aké
opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo na uskutoènenie návrhov, ktoré podal príslušný odborový
orgán vykonávajúci túto kontrolu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vz•ahujú aj na štátnych zamestnancov na súde a na prokuratúre s tým, že ak škodu spôsobí vedúci služobného

(3) Služobný úrad rozhoduje o spôsobe použitia sociálneho fondu so súhlasom príslušného odborového
orgánu.

§ 115
(1) Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu,
je povinný nahradi• služobnému úradu skutoènú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodèiní uvedením do
predošlého stavu. Suma náhrady škody, ktorú spôsobil vedúci úradu sám alebo spoloène s podriadeným
štátnym zamestnancom, urèí nadriadený služobný
úrad. Ak služobný úrad nemá nadriadený služobný
úrad, sumu náhrady škody urèí úrad pre štátnu službu.

23

)
)
25
)
26
)
24

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Obèiansky zákonník.
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(4) Na úèely uvedené v odseku 2 služobný úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu potrebné informácie, konzultácie, doklady a prihliada na jeho stanovisko.

Prechod práv a povinností
zo štátnozamestnaneckého pomeru

(5) V služobnom úrade, v ktorom nepôsobí odborová
organizácia, zastupuje štátnych zamestnancov personálna rada alebo personálny dôverník v rozsahu ustanovenom v odsekoch 1 až 3.

Zánik služobného úradu zlúèením,
splynutím alebo rozdelením

(6) Èlen príslušného odborového orgánu, èlen personálnej rady a personálny dôverník sú chránení proti
opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzova• vrátane
skonèenia štátnozamestnaneckého pomeru a ktoré by
boli motivované ich postavením alebo èinnos•ou.
§ 119
Štátny zamestnanec, ktorý bol zvolený do funkcie vo
vyššom odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje uvo¾nenie od plnenia povinností vyplývajúcich zo
štátnej služby v rozsahu týždenného služobného èasu,
zaradí sa poèas výkonu tejto funkcie mimo èinnej
štátnej služby. V tom èase mu nepatrí funkèný plat.
D E S I A T A H L AVA
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
§ 120
Premlèanie práva a zánik práva
(1) Právo sa premlèí, ak sa neuplatnilo v lehote
ustanovenej týmto zákonom. Na premlèanie sa prihliadne, iba ak ten, voèi komu sa právo uplatòuje,
premlèania sa dovolá. V tom prípade nemožno prizna•
premlèané právo tomu, kto ho uplatòuje.
(2) Právo zaniká, ak sa neuplatnilo v lehote ustanovenej týmto zákonom, v prípadoch zániku disciplinárnej zodpovednosti, zodpovednosti za škodu na odložených veciach a trov konania. Ak bolo právo uplatnené
po uplynutí ustanovenej lehoty, prihliadne sa na zánik
práva, aj keï to úèastník nenamietne.
(3) Ak úèastník uplatní svoje právo a v zaèatom konaní sa riadne pokraèuje, premlèacia lehota poèas
konania neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a na ktoré bol navrhnutý výkon
rozhodnutia.
§ 121
Osobitné ustanovenie o bývalých štátnych
zamestnancoch, ktorí musia ma• opatrovníka
Ak ide o práva bývalých štátnych zamestnancov,
ktorí musia ma• opatrovníka, alebo ak ide o práva
služobného úradu proti nim, do lehoty ustanovenej na
uplatnenie práva sa nezapoèítava èas, po ktorý im
nebol ustanovený opatrovník.

§ 122

(1) Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného
zákona zlúèením alebo splynutím s iným služobným
úradom, práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru prechádzajú v celom rozsahu na preberajúci služobný úrad.
(2) Ak služobný úrad zanikne na základe osobitného
zákona rozdelením, práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru prechádzajú na novovzniknuté služobné úrady. Osobitný zákon ustanoví, ktorý
z novovzniknutých služobných úradov preberá od doterajšieho služobného úradu práva a povinnosti zo
štátnozamestnaneckého pomeru.
§ 123
Prevod èasti služobného úradu
(1) Ak sa na základe osobitného zákona prevádza
èas• služobného úradu do iného služobného úradu,
práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru
voèi štátnym zamestnancom tejto èasti služobného
úradu prechádzajú na preberajúci služobný úrad.
(2) Práva a povinnosti doterajšieho služobného úradu voèi štátnym zamestnancom prevádzanej èasti služobného úradu, ktorých štátnozamestnanecké pomery
do dòa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté.
§ 124
Zrušenie služobného úradu
Ak sa na základe osobitného zákona služobný úrad
zruší, osobitný zákon ustanoví, na ktorý služobný
úrad prechádzajú práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca zrušeného
služobného úradu a ktorý služobný úrad je povinný
v mene štátu uspokoji• práva štátneho zamestnanca
zrušeného služobného úradu alebo uplatòova• jeho
práva.
J E D E N Á S T A H L AVA
KONANIE VO VECIACH
ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU
§ 125
Predmet konania
(1) Konanie vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru (ïalej len „konanie“) sa vz•ahuje na veci týkajúce
sa štátnozamestnaneckého pomeru okrem
a) výberového konania do prípravnej štátnej služby
a do doèasnej štátnej služby,
b) kvalifikaènej skúšky a opakovanej kvalifikaènej
skúšky,
c) zriaïovania výberovej komisie, zriaïovania kvalifikaènej komisie, zriaïovania disciplinárnej komisie
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a poradných orgánov zriaïovaných pod¾a tohto zákona alebo služobných predpisov,
d) služobnej cesty.

rovnako dôkladne všetky rozhodujúce okolnosti bez
oh¾adu na to, èi svedèia v prospech, alebo v neprospech štátneho zamestnanca, ktorého sa konanie týka.

(2) Na konanie pod¾a odseku 1 sa nevz•ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.27)

§ 130

§ 126
Príslušnos• na konanie v prvom stupni
V prvom stupni koná a rozhoduje príslušný orgán,
ktorým je
a) disciplinárna komisia, vo veciach služobného previnenia,
b) osobný úrad, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny
a o povinnosti štátneho zamestnanca alebo pozostalého po štátnom zamestnancovi vráti• príplatok
vyplatený neprávom alebo vo vyššej výmere,
c) osobný úrad, v ostatných veciach štátnozamestnaneckého pomeru, ak pod¾a ustanovení upravujúcich vymenovanie do štátnej služby a vznik štátnozamestnaneckého pomeru, zmenu štátnej služby,
skonèenie štátnej služby, služobné hodnotenie,
s•ažnos• štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby nepatrí rozhodova• inému orgánu.
§ 127
Úèastníci konania
(1) Úèastníci konania sú štátny zamestnanec alebo
pozostalý po štátnom zamestnancovi a služobný
úrad.
(2) Za služobný úrad koná oprávnený predstavený,
ktorým je
a) v disciplinárnom konaní navrhovate¾,
b) v ostatných veciach predstavený, ktorého urèí služobný predpis.
§ 128
Zaèatie konania
(1) Konanie sa zaèína na návrh úèastníka konania
alebo oprávneného predstaveného.
(2) Konanie je zaèaté dòom, keï je návrh úèastníka
konania doruèený príslušnému orgánu. Ak sa konanie
zaèína na návrh oprávneného predstaveného, konanie
sa zaèína v deò, keï príslušný orgán vykonal voèi
úèastníkom konania prvý úkon.
§ 129
Postup v konaní
(1) Príslušný orgán pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby sa presne a úplne zistil skutoèný stav
veci. Na ten úèel je povinný obstara• si na rozhodnutie
potrebné podklady.
(2) Príslušný orgán pri posudzovaní veci objasòuje
27

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Podanie
(1) Ak to ustanovuje tento zákon, je potrebné urobi•
podanie písomne a doruèi• ho príslušnému orgánu.
V ostatných prípadoch možno urobi• podanie ústne do
zápisnice.
(2) Podanie sa posudzuje pod¾a jeho obsahu. Z podania musí by• zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka
a èo úèastník navrhuje; musí by• podpísané a oznaèené dátumom podania.
(3) Na žiados• úèastníka konania príslušný orgán
potvrdí prijatie podania.
§ 131
Zápisnica
(1) O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch
v konaní sa vyhotoví zápisnica.
(2) Zo zápisnice musí by• zrejmé, kto, kde a kedy
konanie uskutoèòoval, predmet konania, ktoré osoby
sa na òom zúèastnili, ako prebiehalo, aké návrhy boli
podané a aké opatrenia boli prijaté. V zápisnici týkajúcej sa disciplinárneho konania sa uvedie aj výrok
rozhodnutia a výsledok hlasovania.
(3) Zápisnicu podpisujú všetci zástupcovia orgánu,
ktorí uskutoèòujú konanie, a pod¾a povahy veci aj
osoby, ktoré sa na konaní zúèastnili. V zápisnici sa
uvedú aj dôvody odopretia podpisu a námietky proti
obsahu zápisnice.
§ 132
Práva a povinnosti úèastníkov konania
(1) Úèastníci konania sú povinní postupova• tak,
aby nes•ažovali a nezdržiavali jeho priebeh. Úèastníci
konania majú právo nazera• do spisov okrem zápisnice
o hlasovaní a robi• si z nich výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Príslušný orgán je povinný zabezpeèi•, aby nazretím do spisu, jeho odpisom a fotokópiou nebolo porušené štátne tajomstvo, služobné tajomstvo alebo dôležitý záujem úèastníka konania.
§ 133
Dokazovanie
(1) Dôkazom je všetko, èo môže prispie• k zisteniu
skutoèného stavu veci, najmä výpovede a vyjadrenia
úèastníkov konania a svedkov, odborné posudky, znalecké posudky, správy, vyjadrenia a potvrdenia iných
osôb, listiny a obhliadka.
(2) Úèastník konania je povinný navrhnú• dôkazy na
podporu svojich tvrdení. Príslušný orgán rozhodne,
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ktoré z dôkazov sa vykonajú. Príslušný orgán je povinný vykona• aj iné dôkazy, než aké boli úèastníkom
konania navrhnuté, ak sú potrebné na zistenie skutoèného stavu.
(3) Príslušný orgán hodnotí dôkazy pod¾a svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne a všetky dôkazy v ich
vzájomnej súvislosti.
§ 134
Trovy konania
(1) Trovy konania, ktoré vznikli služobnému úradu,
uhrádza služobný úrad. Trovy konania, ktoré vznikli
štátnemu zamestnancovi, znáša štátny zamestnanec;
má právo na ich náhradu v prípade, ak bol úspešný.
Náhradu mu poskytne služobný úrad.
(2) Služobný úrad uhradí svedkovi hotové výdavky
a zárobok, ktorý mu preukázate¾ne ušiel. Právo je
potrebné uplatni• do troch dní od jeho vzniku, inak
zaniká.
(3) Trovy konania spojené s predložením listiny alebo s obhliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je úèastníkom konania, uhrádza služobný úrad.
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hodnú• na základe dokladov predložených úèastníkom
konania, je potrebné rozhodnú• bez zbytoèného odkladu. V ostatných veciach je potrebné rozhodnú• do
30 dní od zaèatia konania; v osobitne zložitých veciach
do 60 dní.
(7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa úèastníkovi
konania oznamuje doruèením do vlastných rúk. Deò
doruèenia rozhodnutia je dòom jeho oznámenia.
(8) Úèastníkovi konania, ktorý je prítomný, sa môže
rozhodnutie oznámi• ústnym vyhlásením. O ústnom
vyhlásení sa vyhotoví zápisnica. Deò ústneho vyhlásenia rozhodnutia je dòom oznámenia rozhodnutia len
vtedy, ak sa prítomný úèastník konania vzdal nároku
na doruèenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Zápisnicu o oznámení rozhodnutia ústnym vyhlásením
podpíšu všetci úèastníci konania. Uvedie sa v nej aj
dátum ústneho vyhlásenia rozhodnutia.
§ 136
Zastavenie konania

(4) Náhradu hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcovi ustanovuje osobitný predpis.28)

Konanie sa zastaví, ak vzal úèastník konania návrh
na zaèatie konania spä• alebo ak odpadol dôvod konania zaèatého z podnetu služobného úradu alebo smr•ou úèastníka konania.

§ 135

Odvolacie konanie

Rozhodnutie
(1) Príslušný orgán je povinný umožni• úèastníkom
konania vyjadri• sa pred vydaním rozhodnutia k podkladu rozhodnutia aj k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú• jeho doplnenie.
(2) Rozhodnutie príslušného orgánu sa vyhotovuje
písomne, musí by• v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a služobnými predpismi a musí
vychádza• zo zistenia skutoèného stavu veci. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a pouèenie o odvolaní; obsahuje aj dátum jeho vydania; musí by• podpísané s uvedením mena, priezviska a funkcie štátneho
zamestnanca príslušného orgánu.
(3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením
ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu,
pod¾a ktorého bolo rozhodnuté, a rozhodnutie o trovách konania; ak sa rozhodnutím ukladá povinnos• na
plnenie, príslušný orgán urèí aj lehotu, v ktorej sa má
povinnos• splni•.
(4) Príslušný orgán v odôvodnení rozhodnutia uvedie, ktoré skutoènosti boli podkladom rozhodnutia,
akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri
použití právnych predpisov, na ktorých základe bolo
rozhodnuté.
(5) Príslušný orgán opraví v rozhodnutí kedyko¾vek
i bez návrhu chyby v písaní a poèítaní, ako aj iné
zrejmé nesprávnosti a oboznámi s tým úèastníkov konania.
(6) V jednoduchých veciach, najmä ak možno roz28

§ 137
(1) Proti rozhodnutiu príslušného orgánu možno
poda• odvolanie.
(2) Odvolanie treba poda• písomne do 15 dní odo dòa
doruèenia rozhodnutia.
(3) Odvolanie sa podáva príslušnému orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal.
(4) Odvolanie je podané vèas a na príslušnom orgáne
aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty ustanovenej týmto zákonom alebo nepríslušnému orgánu preto,
že sa úèastník konania riadil nesprávnym pouèením,
alebo preto, že nebol pouèený vôbec. V tom prípade
možno poda• odvolanie do troch mesiacov odo dòa, keï
bolo rozhodnutie doruèené úèastníkovi konania.
(5) Orgán, ktorý je príslušný rozhodnú• o odvolaní
(ïalej len „odvolací orgán“), môže odpusti• zmeškanie
lehoty na odvolanie, ak sa tak stalo z vážnych dôvodov
a úèastník konania o to požiada do 15 dní odo dòa,
keï zanikol dôvod pre zmeškanie, a zároveò podá odvolanie.
(6) Vèas podané odvolanie nemá odkladný úèinok
okrem vecí náhrady škody alebo bezdôvodného obohatenia a s•ažnosti štátneho zamestnanca.
(7) Príslušný orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal, môže odvolaniu sám v celom rozsahu vyhovie•.
Ak tak neurobí, je povinný bez zbytoèného odkladu,
najneskôr do 15 dní od doruèenia odvolania, predloži•

) Zákon è. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoèníkoch v znení zákona è. 238/2000 Z. z.
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§ 139
Poradná odvolacia komisia

§ 138

(1) Vedúci úradu v prípadoch, keï je odvolacím orgánom, zriaïuje poradnú odvolaciu komisiu a urèuje
predsedu poradnej odvolacej komisie.

(1) Odvolacím orgánom je
a) vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru vedúci
úradu; v prípadoch, keï pod¾a ustanovení upravujúcich vymenovanie do štátnej služby a vznik štátnozamestnaneckého pomeru, zmenu štátnej služby, skonèenie štátnej služby, služobné hodnotenie,
s•ažnos• štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby rozhoduje iný orgán ako osobný úrad, odvolacím orgánom je úrad pre štátnu
službu,
b) vo veciach vymenovania do štátnej služby a vzniku
štátnozamestnaneckého pomeru, zmeny štátnej
služby, skonèenia štátnej služby, služobného hodnotenia, s•ažnosti štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby na úrade pre štátnu službu predseda,
c) vo veciach služobného previnenia odvolacia disciplinárna komisia.

(2) Poradná odvolacia komisia musí ma• najmenej
troch èlenov. Ak poradná odvolacia komisia má viac
èlenov, musí by• ich poèet nepárny. Poradná odvolacia
komisia sa tvorí zo štátnych zamestnancov v stálej
štátnej službe, najmä s vysokoškolským právnickým
vzdelaním.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) a b) sa nevz•ahuje
na súdy, na prokuratúru a na najvyšší kontrolný
úrad. Odvolacím orgánom vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov na súde je
orgán ustanovený v § 6 ods. 6, vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov na
prokuratúre je orgán ustanovený v § 6 ods. 7 a vo
veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov na najvyššom kontrolnom úrade je orgán
ustanovený v § 6 ods. 8. Odvolacím orgánom vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov v služobných úradoch uvedených v § 7
ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode a vo štvrtom bode je vedúci tohto služobného úradu.
(3) Odvolací orgán je povinný rozhodnú• o odvolaní
bezodkladne, najneskôr do 60 dní odo dòa doruèenia
odvolania.
(4) Rozhodnutiu o odvolaní musí predchádza• prerokovanie odvolania v poradnej odvolacej komisii.
(5) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu. Ak je to potrebné, konanie doplní
a prípadné zistené nedostatky odstráni.
(6) Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(7) Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti príslušnému orgánu, ktorý ho vydal, na nové konanie
a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie predovšetkým z dôvodu rýchlosti alebo hospodárnosti. Príslušný orgán je
viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu.
(8) Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ïalej
odvola•.
29

) Obèiansky súdny poriadok.

(3) Poradná odvolacia komisia je schopná uznáša•
sa, ak sú prítomní všetci èlenovia. Na schválenie uznesenia je potrebná väèšina všetkých hlasov. Uznesenie
je návrhom pre vedúceho úradu.
(4) Èlenom poradnej odvolacej komisie nesmie by•
oprávnený predstavený, štátny zamestnanec orgánu,
ktorý sa podie¾al na rozhodnutí v prvom stupni, alebo
iný štátny zamestnanec, ktorý by mohol ma• na prejednávanom odvolaní právny záujem.
(5) Ak má odvolávajúci pochybnosti o nezaujatosti
niektorého èlena poradnej odvolacej komisie, oznámi
to bez meškania vedúcemu úradu. Vedúci úradu rozhodne, èi bude èlen poradnej odvolacej komisie odvolaný.
Právoplatnos• a vykonate¾nos• rozhodnutia
§ 140
(1) Rozhodnutie, proti ktorému už nemožno poda•
odvolanie, je právoplatné.
(2) Rozhodnutie je vykonate¾né, ak nadobudlo právoplatnos• a ak bezvýsledne uplynula lehota na plnenie.
(3) Výkon rozhodnutia upravuje osobitný predpis. 29)
§ 141
(1) Písomnos• týkajúca sa štátnozamestnaneckého
pomeru (ïalej len „písomnos•“) musí by• doruèená
štátnemu zamestnancovi do vlastných rúk.
(2) Služobný úrad písomnos• doruèuje štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade, v jeho byte alebo
kdeko¾vek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno
písomnos• doruèi• poštou.
(3) Písomnos• doruèovaná poštou sa zasiela na poslednú známu adresu štátneho zamestnanca ako doporuèená zásielka s doruèenkou a poznámkou „do
vlastných rúk“.
(4) Povinnos• služobného úradu doruèi• písomnos•
je splnená, len èo štátny zamestnanec písomnos• prevezme alebo len èo ju pošta vrátila odosielajúcemu
služobnému úradu ako nedoruèite¾nú a štátny zamestnanec svojím konaním alebo opomenutím doruèenie písomnosti zmaril. Úèinky doruèenia nastanú aj
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vtedy, keï štátny zamestnanec prijatie písomnosti
bezdôvodne odmietne.
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Štátny zamestnanec doruèuje písomnos• urèenú pre
služobný úrad spravidla osobným podaním služobnému úradu.

a) štátnych zamestnancov zástupcovia príslušných
vyšších odborových orgánov, ktorých oprávnenie
vyplýva zo stanov odborových organizácií alebo
z vnútorných predpisov príslušných vyšších odborových orgánov,
b) štát vládou urèení zástupcovia a generálny prokurátor, ak ide o štátnych zamestnancov na prokuratúre.

§ 143

§ 146

Preskúmanie právoplatných rozhodnutí

Postup pri uzatváraní kolektívnej dohody

(1) Ak sa dodatoène zistia mimoriadne závažné okolnosti, ktoré neboli úèastníkovi konania bez jeho viny
v èase konania známe a nemohol ich uplatni• a ktoré
odôvodòujú podstatne priaznivejšie rozhodnutie v jeho prospech, môže príslušný orgán na jeho návrh
preskúma• právoplatné rozhodnutie a na základe toho
právoplatné rozhodnutie zmeni• alebo zruši•. Príslušný orgán, ktorý rozhodnutie zrušil, rozhodne vo veci
samej.

(1) Vyjednávanie sa zaène predložením písomného
návrhu na uzatvorenie kolektívnej dohody jednou zo
zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

§ 142

(2) Proti novému rozhodnutiu vo veci samej sa možno odvola•.

(2) Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokova• a poskytova• si potrebnú súèinnos• tak, aby sa
kolektívna dohoda mohla uzatvori• najneskôr do konca mája kalendárneho roka.
(3) Podmienky vykonávania štátnej služby pod¾a
§ 145 ods. 1 upravené v kolektívnej dohode zahrnie
vláda do návrhu zákona o štátnom rozpoète na príslušný kalendárny rok.

(3) Návrh na zrušenie rozhodnutia pod¾a odseku 1
môže úèastník konania poda• do troch mesiacov odo
dòa, keï sa dozvedel o okolnostiach odôvodòujúcich
navrhovanú zmenu, najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(4) Kolektívna dohoda nadobúda platnos• súèasne
s nadobudnutím úèinnosti zákona o štátnom rozpoète.

§ 144

Kolektívny spor

Súdne preskúmanie rozhodnutí
vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru

(1) Kolektívny spor pod¾a tohto zákona je spor o uzatvorenie kolektívnej dohody.

(1) Právoplatné rozhodnutia vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru pod¾a tohto zákona sú preskúmate¾né súdom.30)

(2) Kolektívny spor riešia zmluvné strany najmä
zmierovacím konaním.

(2) Žaloba na preskúmanie právoplatného rozhodnutia vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru sa
musí poda• do jedného mesiaca odo dòa doruèenia
rozhodnutia odvolacieho orgánu.
TRETIA ÈAS•
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

§ 147

(3) Zmluvné strany si môžu v spore o uzatvorenie
kolektívnej dohody urèi• po vzájomnej dohode zmierovate¾a.
(4) Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej dohody po
konaní pred zmierovate¾om, zmluvné strany môžu po
vzájomnej dohode urèi• zmierovací výbor, ktorý sa
skladá zo šiestich èlenov, z ktorých po troch navrhne
vláda a odbory.
(5) Návrh zmierovacieho výboru je podkladom na
postup pod¾a § 105 ods. 2.

§ 145
Predmet kolektívneho vyjednávania

§ 148
Štrajk v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody

(1) Kolektívne vyjednávanie v štátnej službe (ïalej
len „vyjednávanie“) je proces vyjednávania o podmienkach vykonávania štátnej služby v rámci ustanovenom týmto zákonom (§ 67, § 71 a 105) a o výške tvorby
sociálneho fondu pod¾a osobitného predpisu,31) ktorého cie¾om je uzatvorenie kolektívnej dohody.

(1) Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej dohody po
konaní pred zmierovate¾om a zmluvné strany nepostupujú pod¾a § 147 ods. 4, možno ako krajný prostriedok
v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody vyhlási•
štrajk.

(2) Rokova• a uzatvára• kolektívnu dohodu ako
zmluvné strany môžu za

(2) Štátnym zamestnancom vymenovaným za predstavených sa právo na štrajk obmedzuje.

30

) § 244 až 250k Obèianskeho súdneho poriadku.
) § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona

31

è. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
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(3) Štátnym zamestnancom, ktorí plnia služobné
úlohy bezprostredne nevyhnutné na ochranu života
a zdravia, sa právo na štrajk obmedzuje, ak by ich
úèas• na štrajku ohrozila život alebo zdravie obyvate¾stva.
(4) Na štrajk v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody sa primerane použije osobitný predpis.32)

§ 152
Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v § 154
a 155 sa vychádza z organizaènej štruktúry služobných úradov a štátnozamestnaneckých miest pod¾a
funkcií uvedených v § 16 v nadväznosti na pôsobnos•
služobných úradov pod¾a osobitných predpisov.1)

ŠTVRTÁ ÈAS•

§ 153

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

(1) Prezident vymenuje na návrh vlády na tri roky
predsedu do stálej štátnej služby, ak spåòa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h).

§ 149
Na štátnozamestnanecký pomer štátnych zamestnancov sa použijú primerane ustanovenia § 39 ods. 3,
§ 85 až 117, § 129 až 132, § 136 až 150, § 160 až 170,
§ 177 až 210, § 213, § 217 až 222, § 230, § 232 ods. 1,
3 a 4, § 236 až 239 a § 240 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 zákona
è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
§ 150
Na štátnozamestnanecký pomer štátnych zamestnancov Vojenského spravodajstva sa nevz•ahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 12 ods. 2 až 4, § 14 ods. 1 písm. i),
§ 15 a § 16 ods. 2 druhej vety.

(2) V služobných úradoch, ktorými sú ministerstvá
a ostatné ústredné orgány štátnej správy, predseda
vymenuje z doterajších vedúcich zamestnancov vedúcich úradu do stálej štátnej služby, ak plnia úlohy
uvedené v § 2 ods. 2 a spåòajú predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h). Vedúci úradu na
štátnozamestnaneckom mieste vykonáva štátnu službu dva roky odo dòa vymenovania.
(3) Vedúcich úradov ostatných služobných úradov
vymenujú vedúci úradov ich nadriadených služobných
úradov do stálej štátnej služby za vedúcich úradov
pod¾a tohto zákona na dva roky odo dòa úèinnosti
tohto zákona. Toto vymenovanie na urèitú dobu sa
nevz•ahuje na vedúcich úradov uvedených v § 7 ods. 1
písm. b) v prvom bode až šiestom bode.

§ 151
(1) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vz•ahujú na služobné úrady alebo na štátnych zamestnancov, na ktorých sa vz•ahuje tento zákon, obsahujú ustanovenia
o priemernom zárobku, priemernej mzde alebo o náhrade mzdy, je tým funkèný plat pod¾a § 78 ods. 2
alebo odsek 3 priznaný štátnemu zamestnancovi v èase, keï vznikol dôvod na jeho použitie.
(2) Ak sa na úèely výpoètu peòažných plnení postupuje pod¾a všeobecne záväzných právnych predpisov
z priemerného èistého zárobku zamestnanca, je tým
èistý funkèný plat. Èistý funkèný plat sa zis•uje
a) u štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe
z funkèného platu odpoèítaním súm poistného na
nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie,
zdravotné poistenie a preddavku na daò z príjmov
zo závislej èinnosti a z funkèných požitkov vypoèítaných pod¾a podmienok a sadzieb platných pre
štátneho zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa tento
plat zis•uje,
b) u štátneho zamestnanca v prípravnej štátnej službe alebo u štátneho zamestnanca v doèasnej štátnej službe z funkèného platu odpoèítaním súm poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpeèenie, zdravotné poistenie, príspevku na
poistenie v nezamestnanosti a preddavku na daò
z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných požitkov vypoèítaných pod¾a podmienok a sadzieb platných pre štátneho zamestnanca v mesiaci, za ktorý
sa tento plat zis•uje.
32
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§ 154
(1) Zamestnanec, ktorý je k 1. aprílu 2002 v pracovnom pomere k služobnému úradu, plní úlohy uvedené
v § 2 ods. 2 alebo odseku 4, spåòa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a odpracoval aspoò
dva bezprostredne predchádzajúce roky v služobných
úradoch uvedených v § 7 alebo u ich právnych predchodcov, ak písomne požiada v lehote dvoch mesiacov
odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona o prijatie do štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po zložení s¾ubu štátnym zamestnancom v doèasnej štátnej službe.
(2) Doèasná štátna služba na úèely odseku 1 trvá
najviac dva roky. V doèasnej štátnej službe štátny
zamestnanec absolvuje odborné vzdelávanie, ktorého
úèelom bude doplnenie požadovaných vedomostí
a schopností v príslušnom odbore štátnej služby. Podmienkou na vymenovanie štátneho zamestnanca do
stálej štátnej služby je absolvovanie tohto odborného
vzdelávania skonèeného skúškou pred komisiou. Odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v doèasnej
štátnej službe zabezpeèuje úrad pre štátnu službu;
v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b)
v prvom bode až vo štvrtom bode odborné vzdelávanie
zabezpeèujú tieto služobné úrady.
(3) Na vykonanie skúšky sa primerane použijú ustanovenia § 20 a na zloženie komisie sa primerane použijú ustanovenia § 22 s tým, že komisia, ktorú zriaïuje vedúci úradu, má pä• èlenov. Traja èlenovia sú

) Zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
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štátnymi zamestnancami v stálej štátnej službe a dvaja èlenovia sú odborníci, ktorí svojimi vedomos•ami,
skúsenos•ami a autoritou zaruèujú objektívnos• vykonania skúšky.
(4) Štátny zamestnanec v doèasnej štátnej službe sa
môže sta• èlenom komisie ako stály štátny zamestnanec po úspešnom absolvovaní pohovoru pred trojèlennou komisiou zloženou z vedúcich úradov. Obsahom
pohovoru sú otázky z príslušného odboru štátnej služby, v ktorom má ako èlen komisie štátny zamestnanec
pôsobi•.
(5) Obsah a rozsah odborného vzdelávania a obsah
a rozsah skúšky ustanoví nariadenie vlády; v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom
bode až vo štvrtom bode urèia služobné predpisy, ktoré
vydajú tieto služobné úrady.
§ 155
(1) Zamestnanec, ktorý je k 1. aprílu 2002 v pracovnom pomere k služobnému úradu, plní úlohy uvedené
v § 2 ods. 2 alebo 4, spåòa predpoklady ustanovené
v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a odpracoval menej ako dva
bezprostredne predchádzajúce roky v služobných úradoch uvedených v § 7 alebo u ich právnych predchodcov, ak písomne požiada v lehote dvoch mesiacov od
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona o prijatie do
štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po
zložení s¾ubu štátnym zamestnancom v prípravnej
štátnej službe pod¾a § 19.
(2) Justièný èakate¾, ktorý k 1. aprílu 2002 vykonáva prípravnú službu pod¾a doterajších predpisov,2)
spåòa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a)
až h), stáva sa na základe vymenovania a po zložení
s¾ubu štátnym zamestnancom v prípravnej štátnej
službe.
§ 156
(1) Zamestnanec, ktorý je k 1. aprílu 2002 v politickej funkcii pod¾a § 5 ods. 3 a spåòa podmienky ustanovené v § 14 písm. a) až h), stáva sa na základe
vymenovania a po zložení s¾ubu štátnym zamestnancom v doèasnej štátnej službe.
(2) Doterajší vedúci zamestnanec plní úlohy predstaveného pod¾a tohto zákona do vymenovania predstaveného na základe výberového konania pod¾a § 30,
ktoré sa uskutoèní najneskôr do jedného roka od
1. apríla 2002; ustanovenia § 153 a 155 nie sú týmto
ustanovením dotknuté.
§ 157
Pracovný pomer zamestnanca dohodnutý na urèitý
èas sa skonèí uplynutím zvyšnej èasti dohodnutého
èasu, najneskôr 30. septembra 2002.
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§ 158
Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v § 154
a 155 sa postupuje pod¾a § 16 až 18, § 30, § 78 až 85,
§ 90 až 92, § 97, § 98 a § 102.
§ 159
(1) Nároky z pracovného pomeru, ktoré vznikli pred
1. aprílom 2002, sa posudzujú pod¾a predpisov platných do 31. marca 2002.
(2) Štátnemu zamestnancovi, u ktorého sa postupuje pod¾a § 154 a 155, zapoèítaná prax priznaná zamestnávate¾om pod¾a predpisov platných do 31. marca
2002 zostáva zachovaná.
(3) Ak funkèný plat pod¾a § 78 ods. 2 písm. a) urèený
štátnemu zamestnancovi, u ktorého sa postupuje pod¾a § 154 a 155, nedosiahne sumu, ktorá sa rovná
súètu tarifného platu alebo zvýšeného tarifného platu
a príplatkov urèených mesaènou sumou v súlade
s predpismi platnými do 31. marca 2002, poskytuje sa
mu funkèný plat v tejto sume.
(4) Funkèný plat pod¾a odseku 3 poskytuje služobný
úrad štátnemu zamestnancovi iba poèas vykonávania
najnároènejšej èinnosti, ktorú štátny zamestnanec
v služobnom úrade vykonáva v rámci opisu èinnosti
príslušného štátnozamestnaneckého miesta a ktorá
má rovnakú alebo porovnate¾nú nároènos• z h¾adiska
potrebných kvalifikaèných predpokladov, miery zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej zá•aže ako
najnároènejšia èinnos• ním vykonávaná pred 1. aprílom 2002.
(5) Èas odbornej praxe na úèely § 81 ods. 1 je do
1. apríla 2002 prax priznaná zamestnancovi zamestnávate¾om pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpoètových a v niektorých
ïalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších
predpisov.
§ 160
Štátny zamestnanec je povinný bez zbytoèného odkladu skonèi• èinnos• uvedenú v § 59 spôsobom vyplývajúcim z osobitných predpisov.33)
§ 161
(1) Pracovný pomer zamestnanca sa skonèí najneskôr do šiestich mesiacov od 1. apríla 2002, ak
a) nepožiada o prijatie do doèasnej štátnej služby,
b) nepožiada o prijatie do prípravnej štátnej služby,
c) nespåòa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1
písm. a) až h),
d) odmietne zloži• s¾ub alebo zloží s¾ub s výhradou
alebo ak nepríde na zloženie s¾ubu bez písomného
ospravedlnenia doruèeného služobnému úradu alebo
e) do 30. apríla 2002 dovàšil vek 65 rokov.

) Napríklad zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 patrí zamestnancovi
náhrada mzdy vo výške pä•násobku jeho priemerného
mesaèného zárobku.
§ 162
Pracovný pomer zamestnanca, ktorému nevznikne
štátnozamestnanecký pomer pod¾a tohto zákona,
spravuje sa predpismi platnými do 31. marca 2002.
§ 163
(1) Štátnozamestnanecký pomer sa môže do
31. marca 2004 skonèi• aj odvolaním, ak sa štátny
zamestnanec stane nadbytoèným z dôvodu zníženia
poètu štátnozamestnaneckých miest v systemizácii.
V tom prípade patrí štátnemu zamestnancovi náhrada
vo výške pä•násobku jeho funkèného platu.
(2) Štátny zamestnanec odo dòa vymenovania do
stálej štátnej služby do 31. marca 2004 platí príspevok
na poistenie v nezamestnanosti. Za štátneho zamestnanca platí služobný úrad odo dòa vymenovania do
stálej štátnej služby do 31. marca 2004 príspevok na
poistenie v nezamestnanosti.
§ 164
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zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 74/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona
è. 58/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 200/1998, zákona è. 337/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 293/1999 Z. z., zákona
è. 95/2000 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 329/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 417/2000 Z. z. a zákona è. 241/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúš•ajú odseky 3 a 7.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa oznaèujú ako odseky 3
až 5.
Doterajší odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 6.
2. V § 2 v novooznaèenom odseku 3 sa vypúš•ajú
slová „a vedúcemu úradu“.
3. V novooznaèenom odseku 6 sa èíslovka „6“ nahrádza èíslovkou „5“ a vypúš•ajú sa slová „a odseku 7“.
4. V § 20 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
„l) Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky (ïalej
len „úrad pre štátnu službu“).“.

Ïalší plat pod¾a § 95 ods. 1 v roku 2002 štátnemu
zamestnancovi nepatrí.

5. Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu
znie:

§ 165

„§ 20c

Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené k 1. aprílu
2002 pod¾a predpisov platných do 31. marca 2002 sa
považujú za rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie pod¾a
tohto zákona. Obsah rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie upraví služobný úrad v súlade s týmto zákonom.

Úrad pre štátnu službu

§ 166
Zrušujú sa:
1. § 15 zákona Slovenskej národnej rady è. 420/1991
Zb. o platových pomeroch sudcov a justièných èakate¾ov v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 148/1993 Z. z.,
2. § 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych èakate¾ov prokuratúry Slovenskej republiky.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 298/1991 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 494/1991 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 294/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 322/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 453/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 2/1993 Z. z.,

(1) Úrad pre štátnu službu je ústredný orgán štátnej
správy pre štátnu službu.
(2) Na èele úradu pre štátnu službu je predseda
Úradu pre štátnu službu Slovenskej republiky (ïalej
len „predseda úradu pre štátnu službu“), ktorého na
návrh vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Funkèné obdobie
predsedu úradu pre štátnu službu je pä• rokov.
(3) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu
úradu pre štátnu službu, ak
a) je zdravotne nespôsobilý plni• povinnosti predsedu
úradu pre štátnu službu aspoò šes• po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) prestal spåòa• predpoklady ustanovené osobitným
predpisom1a) alebo
c) porušuje povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Funkèné obdobie predsedu úradu pre štátnu
službu, ktorý bol odvolaný z funkcie pod¾a odseku 3,
skonèí sa dòom uvedeným v rozhodnutí prezidenta
Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky je koneèné a nemožno sa ïalej proti
nemu odvola•.
(5) Predseda úradu pre štátnu službu sa môže svojej
funkcie vzda•, a to písomným oznámením o vzdaní sa
funkcie predsedu úradu pre štátnu službu; písomné
oznámenie doruèuje prezidentovi Slovenskej republi-
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ky najneskôr pred dòom, ktorý uvádza ako deò skonèenia funkcie.
(6) Funkèné obdobie predsedu úradu pre štátnu
službu, ktorý sa vzdal funkcie pod¾a odseku 5, skonèí
sa dòom uvedeným v oznámení o vzdaní sa funkcie
predsedu úradu pre štátnu službu. Ak predseda úradu
pre štátnu službu dátum skonèenia svojej funkcie
neuviedol, funkèné obdobie sa skonèí dòom doruèenia
oznámenia prezidentovi Slovenskej republiky alebo
dòom, ktorý urèí prezident Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 14 ods. 1 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
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V § 18 odsek 1 znie:
„(1) Slovenský národný archív je zariadením ministerstva vnútra, ktoré plní úlohy štátnej správy na
úseku archívnictva.“.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej
republiky sa mení takto:
V § 2 ods. 2 sa vypúš•ajú slová „a ïalších vedúcich
zamestnancov kancelárie, o ktorých to ustanovuje organizaèný poriadok kancelárie“.

a doplnení niektorých zákonov.“.

Èl. III

Èl. V

Zákon Slovenskej národnej rady è. 149/1975 Zb.
o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 571/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 222/1996 Z. z. sa mení takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. apríla 2002 okrem
èl. I § 6 a § 145 až 148 a èl. II štvrtého bodu a piateho
bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos• 1. októbra 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 312/2001 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA

1. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Rutinné èinnosti pri príprave rozhodnutí spravidla s úplnými informáciami spracúvanými pod¾a presných postupov
a podrobných pokynov, pod odborným dozorom, s bežnou psychickou zá•ažou, prípadne vykonávanie štátnej služby
vyžadujúce zvýšenú fyzickú zá•až, so vz•ahmi v rámci jedného kolektívu.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, odborná prax viac ako dva roky a osobitný kvalifikaèný
predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné rutinné opakujúce sa èinnosti s premenlivými informáciami spracúvanými pod¾a rámcových pokynov
alebo zaužívaného postupu s presne urèenými výstupmi, so zodpovednos•ou za výsledky ovplyvòujúce èinnos•
kolektívu. Zabezpeèovanie èasti zverenej agendy vyžadujúce koordinovanie èinnosti v rámci organizaèného útvaru.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako štyri
roky a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné èinnosti pri príprave rozhodnutí alebo pri príprave správneho konania alebo súdneho konania zvládnute¾né v rámci existujúcich štandardov alebo samostatné zabezpeèovanie menej zložitých agend vo vymedzenej èasti
štátnej služby so znaèným rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných èinností.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako šes•
rokov a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné èinnosti alebo samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na
príslušnom úseku štátnej služby. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania alebo súdneho
konania. Samostatné èinnosti vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizaènými útvarmi v služobnom úrade.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikaèné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmeròovanie aktivít vo vymedzenej èasti štátnej služby v orgánoch
miestnej štátnej správy, územných orgánoch štátnej správy, orgánoch alebo úradoch, ktoré vykonávajú štátne
záležitosti. Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania na príslušnom úseku štátnej správy
vrátane úèasti na kontrole.
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6. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikaèné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako dva roky
a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Rozhodovanie na druhom stupni správneho
konania. Samostatné ucelené odborné èinnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo na príslušnom úseku
štátnej správy. Riadenie, koordinovanie a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej služby v orgánoch
miestnej štátnej správy, územných orgánoch štátnej správy, orgánoch alebo úradoch, ktoré vykonávajú štátne
záležitosti.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca alebo okresný radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako štyri roky a osobitný kvalifikaèný
predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné špecializované èinnosti spoèívajúce najmä v analytickej èinnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ministerstva alebo iného
ústredného orgánu štátnej správy (ïalej len „ústredný orgán štátnej správy“) alebo iného orgánu štátnej správy
alebo orgánu, alebo úradu, ktoré vykonávajú štátne záležitosti v príslušnom odbore štátnej služby. Tvorba opatrení
v príslušnom odbore štátnej služby s celospoloèenským dosahom. Kontrolná a inšpekèná èinnos•, ako aj prešetrovanie s•ažností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby. Koordinovanie èinností
orgánov štátnej správy a obcí na úrovni okresu alebo na úrovni kraja. Tvorba právnych predpisov pod¾a
splnomocnení ustanovených zákonom s regionálnou pôsobnos•ou alebo s celoštátnou pôsobnos•ou. Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v odbore štátnej služby s dôsledkami na územie okresu.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca alebo krajský radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako šes• rokov a osobitný kvalifikaèný
predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Koncepèné alebo metodické èinnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý
vykonáva štátne záležitosti. Koordinovanie štátnej služby alebo èastí zložitých systémov na úrovni ústredného
orgánu štátnej správy v príslušnom odbore štátnej služby alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou
pôsobnos•ou, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Kontrolná a inšpekèná
èinnos• vrátane vybavovania s•ažností a petícií s celospoloèenským dosahom. Normotvorná èinnos• vo vymedzenej
oblasti v príslušnom odbore štátnej služby na úrovni ústredného orgánu štátnej správy alebo iného orgánu štátnej
správy s celoštátnou pôsobnos•ou, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.
Koncepèná, systémová èinnos• pri tvorbe opatrení so zodpovednos•ou za rozhodnutia s dôsledkami na územie
kraja.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: štátny radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako devä• rokov a osobitný kvalifikaèný
predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba štátnej politiky v príslušnej oblasti na úrovni 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 ïalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov
s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej
správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na celoštátnej úrovni, alebo orgánu, alebo úradu, ktorý
vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Koncepèná èinnos• a tvorba zásadných legislatívnych opatrení
na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej
úrovni, alebo s medzinárodným dosahom.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 312/2001 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesaène)

Platový
stupeò

Poèet
rokov
praxe

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových stupòov
Platová trieda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

do 2

3 250

6 740

7 300

7 890

9 500

10 090

11 370

12 200

13 170

2

do 4

6 620

7 140

7 740

8 380

10 060

10 690

12 070

12 940

13 960

3

do 6

6 980

7 540

8 170

8 870

10 630

11 290

12 770

13 690

14 760

4

do 9

7 350

7 940

8 610

9 360

11 190

11 880

13 460

14 430

15 550

5

do 12

7 720

8 340

9 050

9 850

11 760

12 480

14 160

15 170

16 350

6

do 15

8 080

8 740

9 480

10 340

12 320

13 080

14 860

15 910

17 140

7

do 18

8 450

9 130

9 920

10 830

12 890

13 680

15 560

16 660

17 940

8

do 21

8 810

9 530

10 350

11 320

13 450

14 280

16 260

17 400

18 730

9

do 24

9 180

9 930

10 790

11 811

14 020

14 880

16 960

18 140

19 530

10

do 28

9 550

10 330

11 230

12 290

14 580

15 470

17 650

18 880

20 320

11

do 32

9 910

10 730

11 660

12 780

15 150

16 070

18 350

19 630

21 120

10 280

11 130

12 100

13 270

15 710

16 670

19 050

20 370

21 910

12

viac ako 32
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Príloha è. 3
k zákonu è. 312/2001 Z. z.

PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE
Stupeò riadenia

Percentuálny podiel

1. vedúci úradu, ktorým je ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy,
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný
súd Slovenskej republiky, predstavený v politickej funkcii týchto úradov
a predseda

35 – 65

2. vedúci úradu neuvedeného v bode 1 a predstavený v politickej funkcii
služobného úradu neuvedeného v bode 1, zástupca vedúceho úradu
uvedeného v bode 1

12 – 55

3. predstavený, ktorý riadi viac útvarov a ktorý môže by• súèasne aj zástupcom
vedúceho úradu uvedeného v bode 2

6 – 41

4. predstavený, ktorý riadi podriadených štátnych zamestnancov a ktorý môže
by• súèasne aj zástupcom predstaveného uvedeného v bode 3

4 – 30
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Príloha è. 4
k zákonu è. 312/2001 Z. z.

ÈINNOSTI, PRI KTORÝCH VYKONÁVANÍ PATRÍ PRÍPLATOK ZA ŠTÁTNU SLUŽBU
V S•AŽENOM A ZDRAVIU ŠKODLIVOM PROSTREDÍ
I. skupina
A. PROFESIONÁLNE INFEKCIE
1. Èinnosti vykonávané v mikrobiologických laboratóriách, imunologických laboratóriách a laboratóriách na
diagnostiku nákaz.
2. Profesionálne epizootologické vyšetrovanie vrátane vykonávania a kontroly opatrení v ohnisku nákaz.
3. Laboratórne èinnosti spojené s dôkazom patogénnych mikroorganizmov alebo ich toxínov a èinnosti spojené
s dôkazom endo- a ektoparazitov v materiáli, ktorý bol nimi kontaminovaný alebo je z kontaminácie podozrivý.
B. IONIZUJÚCE ŽIARENIE ALEBO NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE
1. Èinnosti vykonávané na priemyselných pracoviskách s uzavretými rádioaktívnymi žiarièmi mimo kontrolovaného pásma, montáž, demontáž a dozimetrická kontrola priemyselných rádioizotopových indikaèných zariadení.
2. Èinnosti vykonávané pri skúmaní a overovaní nových metód na meranie ionizujúceho žiarenia, èinnosti pri
ciachovaní a kalibrácii dozimetrických prístrojov.
3. Èinnosti vykonávané pri používaní röntgenových prístrojov, uzavretých rádioaktívnych žiarièov a lineárnych
urých¾ovaèov, vykonávané výluène z obsluhovne pomocou dia¾kovo ovládaných prístrojov.
4. Èinnosti vykonávané pri dozore, kontrole a meraní neionizujúceho žiarenia.
C. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
1. Èinnosti vykonávané v chemickom, fyzikálno-chemickom alebo inom skúšobnom laboratóriu.
2. Dozor vykonávaný nad nádržkovými vozòami a nádržkovými kontajnermi prepravujúcimi skvapalnené plyny,
ropné látky, žieravé a jedovaté látky, ktorý je spojený s rizikom inhalácie zvyškov chemických škodlivín pri vnútornej
fyzickej prehliadke týchto zariadení.
D. FYZIKÁLNE VPLYVY
Èinnosti vykonávané v prostredí nadmerného hluku, kde ekvivalentná hladina hluku pre denný služobný èas je
vyššia ako 90 dB(A).
II. skupina
A. PROFESIONÁLNE INFEKCIE
Èinnosti vykonávané veterinárnymi zamestnancami pri priamom styku s infekèným materiálom a predmetmi
vrátane odpadu v asanaèných ústavoch, kafilériách, veterinárnych prosektúrach a pod.
B. IONIZUJÚCE ŽIARENIE A NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE
1. Èinnosti vykonávané pri výrobe rádioaktívnych žiarièov, montáž a demontáž uzavretých žiarièov do ochranných tieniacich krytov, prepravných obalov, skúšanie a testovanie röntgenových prístrojov, èinnosti v centrálnom
sklade rádioaktívnych žiarièov.
2. Èinnosti vykonávané na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiarièmi v kontrolovanom pásme pracoviska.
3. Manipulácia s rádioaktívnymi odpadmi, obsluha zariadení na spracovanie tuhých, kvapalných a plynných
odpadov, napr. nalisovaním, spa¾ovaním, separáciou, zahustením, koncentráciou a pod., a dekontaminácia
zariadení a pracovných priestorov na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami.
4. Èinnosti vykonávané pri riadení a prevádzke urých¾ovaèov èastíc (betatrón, cyklotrón), neutrónových generátorov a školských reaktorov.
5. Èinnosti vykonávané s pulzovými generátormi s ve¾mi vysokými frekvenciami.
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C. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
Èinnosti vykonávané s vysokorizikovými chemickými škodlivinami, ktoré sú klasifikované ako mimoriadne
nebezpeèné jedy, vykonávané v úzkom kontakte s nimi, kde vykonávanie èinností je podmienené nároènou
odbornou prípravou, individuálnou fyziologickou a psychologickou spôsobilos•ou a vysokými požiadavkami na
dôsledné dodržiavanie zásad ochrany zdravia a bezpeènosti práce.
D. FYZIKÁLNE VPLYVY
Èinnosti vykonávané pilotmi a posádkou lietadiel.
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PREH¼AD
zákona o verejnej službe

PRVÁ ÈAS•
P R VÁ HLAVA
Základné ustanovenia

§1

Predpoklady na vykonávanie verejnej služby

§2

Posudzovanie plnenia kvalifikaèných predpokladov

§3

Výberové konanie na miesta vedúcich zamestnancov

§4

S¾ub

§5

Pracovná zmluva

§6

Podriadenos• zamestnancov

§7

Predåženie výpovednej doby

§8

Povinnosti zamestnanca

§9

Povinnosti vedúceho zamestnanca

§ 10

Pracovný poriadok

§ 11

Pracovný èas

§ 12

Náhrada škody

§ 13

Uspokojovanie nárokov zamestnancov zrušeného zamestnávate¾a

§ 14

D R U H Á H L A VA
ODMEÒOVANIE ZAMESTNANCOV VEREJNEJ SLUŽBY
Plat zamestnanca

§ 15

Platové triedy a zaraïovanie zamestnancov do platových tried

§ 16 – 17

Platové stupne a zaraïovanie zamestnancov do platových stupòov

§ 18

Tarifný plat

§ 19

Osobný plat

§ 20

Príplatok za riadenie

§ 21

Príplatok za zastupovanie

§ 22

Osobný príplatok

§ 23

Príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí

§ 24

Príplatok za prácu v krízovej oblasti

§ 25

Príplatok leteckému personálu

§ 26

Príplatok za zmennos•

§ 27

Výkonnostný príplatok

§ 28

Príplatok za praktickú prípravu

§ 29

Rozdielový príplatok

§ 30

Príplatok za prácu v noci

§ 31

Príplatok za prácu v sobotu alebo v nede¾u

§ 32

Príplatok za prácu vo sviatok

§ 33

Plat za prácu nadèas

§ 34

Odmena

§ 35
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Vyrovnávací príspevok

§ 36

Ïalší plat

§ 37

Náhrada za pracovnú pohotovos• a náhrada za pohotovos•

§ 38

Plat pri vykonávaní verejnej služby v zahranièí

§ 39
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§ 40

Odchodné

§ 41
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§ 42 – 47
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Kolektívne vyjednávanie

§ 48

Kolektívna dohoda

§ 49

Postup pri vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnej dohody

§ 50

Kolektívny spor

§ 51

Štrajk v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody

§ 52
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§ 53

TRETIA ÈAS•
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§ 59

P r í l o h y
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313
ZÁKON
z 2. júla 2001
o verejnej službe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS•
PRVÁ HLAVA
§1
Základné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje verejnú službu a pracovnoprávne vz•ahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby k zamestnávate¾om, ktorými sú:
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy, orgány štátnej správy, orgány alebo úrady,
ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy
a nevykonávajú štátne záležitosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1)
b) ïalšie rozpoètové organizácie,2)
c) príspevkové organizácie,2)
d) vyššie územné celky a obce,
e) štátne fondy,2)
f) zamestnávatelia, na ktorých zriadenie je potrebný
súhlas ministerstva pod¾a osobitného predpisu3)
s výnimkou súkromných škôl a súkromných školských zariadení,
g) Sociálna pois•ovòa, Národný úrad práce, Všeobecná zdravotná pois•ovòa, Spoloèná zdravotná pois•ovòa,
h) rezortná zdravotná pois•ovòa, odvetvová zdravotná
pois•ovòa, podniková zdravotná pois•ovòa alebo
obèianska zdravotná pois•ovòa, ktorá je zriadená
pod¾a osobitného predpisu,4)
i) Slovenský pozemkový fond alebo
j) zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný
predpis.

(2) Verejná služba pod¾a tohto zákona je vykonávanie práce vo veciach verejného záujmu a vykonávanie
úkonov súvisiacich s územnou samosprávou zamestnancom v pracovnom pomere.
(3) Zamestnanec pod¾a tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k zamestnávate¾ovi
uvedenému v odseku 1.
(4) Fyzickej osobe sa zabezpeèuje právo a možnos•
bez akýchko¾vek obmedzení a diskriminácie pod¾a
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýš¾ania, odborovej
èinnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku,
rodu alebo iného postavenia za rovnakých podmienok
sta• sa zamestnancom verejnej služby. Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú rovnako všetkým
zamestnancom verejnej služby.
(5) Na pracovnoprávne vz•ahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby sa vz•ahuje Zákonník práce,
ak tento zákon alebo osobitný predpis5) neustanovuje
inak.
§2
Predpoklady na vykonávanie verejnej služby
(1) Zamestnancom pod¾a tohto zákona sa môže sta•
fyzická osoba, ktorá
a) má spôsobilos• na právne úkony v celom rozsahu,
b) je bezúhonná; predpoklad bezúhonnosti sa nevyžaduje, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné èinnosti remeselné, manuálne alebo manipulaèné s prevahou fyzickej práce,
c) spåòa kvalifikaèné predpoklady, ak nie je ïalej
ustanovené inak,
d) má zdravotnú spôsobilos• na prácu, ktorú má vykonáva•, ak to vyžaduje osobitný predpis,6)
e) bola zvolená alebo vymenovaná, ak osobitný pred-

1

) Napríklad zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej služby, Zboru väzenskej

2

)
)

3
4

)

5

)

6

)

a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície v znení neskorších predpisov, zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o doplnení a zmene
niektorých ïalších zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
§ 57b zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
Všeobecnej zdravotnej pois•ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných pois•ovní v znení
neskorších predpisov.
Napríklad zákon è. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois•ovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z.
o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, vyhláška Slovenského úradu bezpeènosti práce è. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpeènosti práce v nízkotlakových kotolniach
v znení vyhlášky Úradu bezpeènosti práce Slovenskej republiky è. 75/1996 Z. z.

Èiastka 131

Zbierka zákonov è. 313/2001

Strana 3381

pis7) vo¾bu alebo vymenovanie ustanovuje ako
predpoklad na vykonávanie verejnej služby,
f) zloží predpísaný s¾ub, ak nie je ïalej ustanovené
inak.

fikaèné požiadavky (zameranie alebo odbor vzdelania,
absolvovanie odborného kurzu, ktorý súvisí s vykonávaním pracovnej èinnosti, alebo ïalšie kvalifikaèné
požiadavky).

(2) Bezúhonná fyzická osoba na úèely tohto zákona
je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená
za úmyselný trestný èin; bezúhonnos• sa preukazuje
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.8)

(9) Predpoklady uvedené v odseku 1 písm. a) až e)
musí zamestnanec spåòa• po celý èas vykonávania
verejnej služby.

(3) Kvalifikaèný predpoklad na úèely tohto zákona
ustanovený pre najnároènejšiu pracovnú èinnos•
z opisu pracovných èinností, ktorú má zamestnanec
vykonáva• v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve pod¾a § 6, je
a) vzdelanie,
b) osobitný kvalifikaèný predpoklad pod¾a všeobecne
záväzného právneho predpisu.9)

Posudzovanie plnenia kvalifikaèných predpokladov

(4) Kvalifikaèný predpoklad (stupeò) vzdelania na
úèely tohto zákona je
a) základné vzdelanie,
b) stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie
(ïalej len „stredné vzdelanie“),
c) úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ïalej len „úplné stredné vzdelanie“),
d) vyššie odborné vzdelanie,
e) vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského
bakalárskeho štúdia (ïalej len „bakalárske vzdelanie“),
f) vzdelanie získané absolvovaním vysokoškolského
magisterského štúdia alebo inžinierskeho štúdia,
alebo doktorského štúdia (ïalej len „vysokoškolské
vzdelanie“).
(5) Nadobudnutie kvalifikaèného predpokladu (stupòa) vzdelania uvedeného v odseku 4 sa posudzuje
pod¾a osobitných predpisov.10)
(6) Osobitný kvalifikaèný predpoklad na úèely tohto
zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo špecializaèných foriem vzdelávania ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom,9) ktoré sú nevyhnutné na získanie oprávnenia vykonáva• urèenú
pracovnú èinnos•.
(7) Ak zamestnanec pri prijatí do verejnej služby
nespåòa osobitný kvalifikaèný predpoklad ustanovený
všeobecne záväzným právnym predpisom,9) je povinný
splni• ho v èase ustanovenom v tomto všeobecne záväznom právnom predpise, ak nie je ïalej ustanovené
inak; ak vo všeobecne záväznom právnom predpise nie
je ustanovený èas na splnenie osobitných kvalifikaèných predpokladov, urèí ich zamestnávate¾. Po tomto
èase nemožno ich nesplnenie odpusti•.
(8) Zamestnávate¾ môže v pracovnom poriadku urèi•
na vykonávanie niektorých pracovných èinností kvali-

§3

(1) Kvalifikaèné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných èinností, miera ich zložitosti a zodpovednosti, psychická zá•až a fyzická zá•až sú uvedené
v charakteristikách platových tried pre pracovné èinnosti
a) s prevahou duševnej práce vo verejnej službe v prílohe è. 1,
b) remeselné, manuálne alebo manipulaèné s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe v prílohe è. 2.
(2) Pre jednotlivé pracovné èinnosti sú kvalifikaèné
predpoklady uvedené v katalógoch, ktoré sú vypracované v súlade s charakteristikami platových tried. Tieto katalógy sú:
a) katalóg pracovných èinností s prevahou duševnej
práce vo verejnej službe alebo katalóg pracovných
èinností remeselných, manuálnych alebo manipulaèných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe (ïalej len „katalóg“) vydaný pod¾a § 46 ods. 3,
alebo
b) rezortný katalóg pracovných èinností (ïalej len „rezortný katalóg“) vydaný pod¾a § 46 ods. 4.
(3) Ak najnároènejšia pracovná èinnos• z opisu pracovných èinností, ktorú má zamestnanec vykonáva•
v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve
pod¾a § 6, nie je uvedená v katalógu alebo v rezortnom
katalógu, zamestnávate¾ urèí kvalifikaèný predpoklad
porovnaním tejto pracovnej èinnosti z h¾adiska miery
jej zložitosti a zodpovednosti, psychickej zá•aže a fyzickej zá•aže s obdobnými pracovnými èinnos•ami
uvedenými v niektorom z katalógov.
(4) Ak zamestnanec nespåòa kvalifikaèný predpoklad ustanovený týmto zákonom alebo ktorý je uvedený v katalógu alebo v rezortnom katalógu, nemožno
mu udeli• výnimku z jeho nesplnenia, ak nie je ïalej
ustanovené inak.
(5) So zamestnancom, ktorý tvorivo interpretuje taneèné diela alebo baletné diela, alebo so zamestnancom, ktorý je vrcholovým športovcom, možno pracovnú zmluvu uzatvori•, aj keï nespåòa kvalifikaèný
predpoklad (stupeò) vzdelania pod¾a odseku 2.
(6) So zamestnancom, ktorý nespåòa kvalifikaèný

7

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady

8

è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
9
) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických

zamestnancov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikaèných
predpokladoch na výkon niektorých èinností v krajských úradoch a okresných úradoch.
) Zákon è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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predpoklad (stupeò) vzdelania pod¾a odseku 2 o jeden
stupeò, možno pracovnú zmluvu uzatvori• len vtedy,
ak má vykonáva• pracovné èinnosti s prevahou fyzickej práce, má by• zaradený do 6. platovej triedy alebo
do 7. platovej triedy. Na vykonávanie týchto pracovných èinností pod¾a rozhodnutia zamestnávate¾a staèí
stredné vzdelanie v príslušnom uèebnom odbore a zamestnanec má v tomto odbore prax najmenej pä• rokov. Okruh takýchto pracovných èinností urèí zamestnávate¾ v pracovnom poriadku.
§4
Výberové konanie na miesta vedúcich zamestnancov
(1) Miesta vedúcich zamestnancov sa obsadzujú na
základe výsledku výberového konania, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.
(2) Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca (ïalej len „výberové konanie“) sa
overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzaèa,
ktoré sú potrebné alebo vhodné vzh¾adom na povahu
povinností, ktoré má zamestnanec vykonáva• na mieste vedúceho zamestnanca. Výberové konanie sa uskutoèòuje bez oh¾adu na pohlavie, rasu, farbu pleti,
vieru, náboženstvo, politické èi iné zmýš¾anie uchádzaèov, ich národný alebo sociálny pôvod, príslušnos•
k národnosti alebo k etnickej skupine.
(3) Výberové konanie vyhlasuje zamestnávate¾ v tlaèi alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch
masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho
zaèatím s uvedením údajov o mieste vedúceho zamestnanca, ktorými sú:
a) názov zamestnávate¾a vrátane obce sídla zamestnávate¾a,
b) funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) neodpustite¾né kvalifikaèné predpoklady na vykonávanie funkcie,
d) iné kritériá a požiadavky na uchádzaèov v súvislosti s výberovým konaním,
e) význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní o ví•azovi výberového konania,
f) zoznam požadovaných dokladov,
g) dátum a miesto podania žiadosti o úèas• na výberovom konaní.
(4) Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia, ktorú zriaïuje zamestnávate¾. Èlenov komisie vymenúva najvyšší vedúci zamestnanec zamestnávate¾a
okrem výberových konaní na miesto najvyššieho vedúceho zamestnanca zamestnávate¾a. Èlenov komisie pri
výberovom konaní na miesto najvyššieho vedúceho
zamestnanca zamestnávate¾a vymenuje zriaïovate¾.2)
Ak zamestnávate¾ nemá zriaïovate¾a, vymenuje èlenov
výberovej komisie ústredný orgán štátnej správy, do
ktorého pôsobnosti zamestnávate¾ patrí. Výberová komisia má pä• èlenov, z toho najmenej jedného èlena
zvoleného zamestnancami zamestnávate¾a. Ak èlen
výberovej komisie je predpojatý, oznámi túto skutoènos• ostatným èlenom komisie.
(5) Uchádzaèa, ktorý spåòa predpoklady ustanovené
v odseku 3 písm. a) až g), výberová komisia pozve na
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výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho zaèatím.
(6) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového
konania a na základe výsledkov urèí poradie uchádzaèov. Poradie uchádzaèov je záväzné pri obsadení funkcie.
(7) Výberová komisia zverejní výsledok výberového
konania aj naplnenie predpokladov, kritérií a požiadaviek jednotlivými uchádzaèmi.
(8) Výberová komisia písomne oznámi uchádzaèom
výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho
skonèenia.
(9) Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzaèa na obsadzované miesto
vedúceho zamestnanca, pretože žiaden uchádzaè nevyhovuje, zamestnávate¾ vyhlási nové výberové konanie.
(10) Na zastupovanie odvolaného vedúceho zamestnanca možno vymenova• bez výberového konania doèasného vedúceho zamestnanca len do vykonania výberového konania pod¾a tohto zákona, a to najviac na
šes• mesiacov.
§5
S¾ub
(1) Zamestnanec pri uzatvorení pracovnej zmluvy je
povinný zloži• zamestnávate¾ovi s¾ub, ktorý znie: „S¾ubujem, že pri vykonávaní verejnej služby budem dodržiava• Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
a uplatòova• ich pod¾a svojho najlepšieho vedomia
a svedomia, rešpektova• a chráni• ¾udskú dôstojnos•
a ¾udské práva.“.
(2) O zložení s¾ubu sa vyhotoví záznam, ktorý zamestnanec podpíše.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevz•ahujú na
zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné èinnosti remeselné, manuálne alebo manipulaèné s prevahou fyzickej práce.
§6
Pracovná zmluva
(1) V pracovnej zmluve je zamestnávate¾ povinný so
zamestnancom dohodnú•
a) druh práce (opis pracovných èinností), na ktorý sa
zamestnanec prijíma,
b) miesto výkonu práce (obec, organizaèná èas• alebo
inak urèené miesto),
c) deò nástupu do práce.
(2) Opis pracovných èinností, ktorými sa podrobnejšie charakterizuje druh práce dohodnutý v pracovnej
zmluve, na úèely tohto zákona je súhrn pracovných
èinností (pracovná náplò), ktoré má zamestnanec vykonáva•.
(3) Zamestnávate¾ je povinný písomne oznámi• zamestnancovi výšku a zloženie funkèného platu pri
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uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce
alebo pri úprave funkèného platu.
(4) Pracovná zmluva musí by• uzatvorená písomne,
inak je neplatná.
§7
Podriadenos• zamestnancov
Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami pod¾a osobitného predpisu,11) nemožno zaradi• do vzájomnej
priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo tak,
aby jeden podliehal pokladniènej kontrole alebo úètovnej kontrole druhého, okrem zamestnancov zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky v zahranièí.
§8
Predåženie výpovednej doby
Ak je daná výpoveï zamestnancovi, ktorý dovàšil
45 rokov veku a vykonával verejnú službu najmenej
15 rokov, z dôvodu, že sa stal nadbytoèným, vzh¾adom
na písomné rozhodnutie zamestnávate¾a alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov na úèely zvýšenia efektívnosti práce alebo o iných organizaèných
zmenách, je výpovedná doba najmenej šes• mesiacov.
§9
Povinnosti zamestnanca
(1) Zamestnanec pri vykonávaní verejnej služby je
povinný kona• v súlade s verejným záujmom a plni•
všetky povinnosti ustanovené týmto zákonom a Zákonníkom práce a kona• v súlade so s¾ubom pod¾a § 5
ods. 1.
(2) Zamestnanec je ïalej povinný
a) kona• a rozhodova• nestranne a zdrža• sa pri vykonávaní verejnej služby všetkého, èo by mohlo ohrozi• dôveru v nestrannos• a objektívnos• konania
a rozhodovania,
b) zachováva• mlèanlivos• o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby
a ktoré v záujme zamestnávate¾a nemožno oznamova• iným osobám, a to aj po skonèení pracovného
pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil
štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis 12) neustanovuje
inak,
c) v súvislosti s vykonávaním verejnej služby neprijíma• dary alebo iné výhody s výnimkou darov alebo
iných výhod poskytovaných zamestnávate¾om,
d) zdrža• sa konania, ktoré by mohlo vies• k rozporu
verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužíva• informácie nadobudnuté v súvislosti
s vykonávaním zamestnania vo vlastný prospech
alebo v prospech niekoho iného.
11
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§ 10
Povinnosti vedúceho zamestnanca
(1) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu
štatutárneho zástupcu zamestnávate¾a uvedeného
v § 1 ods. 1, a ïalší vedúci zamestnanci, u ktorých to
urèí pracovný poriadok, nesmú podnika• alebo vykonáva• inú zárobkovú èinnos• a by• èlenmi riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb. Obmedzenie vykonáva• inú zárobkovú èinnos•
sa nevz•ahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo
v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých
zriaïovate¾om je obec, na vedeckú èinnos•, pedagogickú èinnos•, lektorskú èinnos•, prednášate¾skú èinnos•, publicistickú èinnos•, literárnu alebo umeleckú
èinnos•, èinnosti sprostredkovate¾a a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní a na správu vlastného majetku
alebo na správu majetku svojich detí. Èinnos• znalca
alebo tlmoèníka môže štatutárny zástupca vykonáva•
len vtedy, ak sa táto èinnos• vykonáva pre súd, pre iný
štátny orgán alebo pre obec.
(2) Vedúci zamestnanec je poèas vykonávania svojej
funkcie povinný deklarova• svoje majetkové pomery do
a) 30 dní od vymenovania do funkcie,
b) 31. marca každého kalendárneho roka poèas vykonávania funkcie.
(3) Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu
štatutárneho zástupcu, oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch deklarovaných pod¾a odseku 2
v rozsahu pod¾a osobitného predpisu13) orgánu, ktorý
ho vymenoval do funkcie. Ak tento orgán zistí, že
štatutárny zástupca uviedol v majetkovom priznaní
neúplné alebo nepravdivé údaje alebo zistí porušenie
povinnosti pod¾a odseku 1, odvolá ho z funkcie.
(4) Ostatní vedúci zamestnanci oznamujú údaje
o svojich majetkových pomeroch deklarovaných pod¾a
odseku 2 v rozsahu pod¾a osobitného predpisu13) štatutárnemu zástupcovi. Uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo porušenie povinnosti pod¾a odseku 1 zo strany vedúceho
zamestnanca sa považuje za dôvod na skonèenie pracovného pomeru pod¾a osobitného predpisu.14)
§ 11
Pracovný poriadok
Zamestnávate¾ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu,
inak je neplatný.
§ 12
Pracovný èas
(1) Pracovný èas zamestnanca je najviac 40 hodín
týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný èas roz-

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
) Napríklad zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
) § 54 ods. 2 až 4 a odsek 6 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14
) § 63 ods. 1 písm. e) zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
12
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vrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo
v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný èas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne, a vo
všetkých zmenách v trojzmennej alebo nepretržitej
prevádzke má pracovný èas najviac 37 a 1/2 hodiny
týždenne.
(2) Týždenný pracovný èas pedagogických zamestnancov 15) pozostáva z èasu, poèas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyuèovaciu èinnos• a výchovnú èinnos•, a z èasu, poèas ktorého vykonávajú
ostatné èinnosti súvisiace s pedagogickou prácou.
Rozsah vyuèovacej èinnosti a výchovnej èinnosti ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (ïalej len
„nariadenie vlády“).
§ 13
Náhrada škody
(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradi• zamestnávate¾ovi skutoènú škodu, a to
v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu.
(2) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok na
zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúètova•, a za
stratu zverených predmetov, je povinný nahradi• schodok alebo stratu v plnej sume.
(3) Zamestnávate¾ je povinný požadova• od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá.
(4) Náhradu škody urèí zamestnávate¾. Ak škodu
spôsobil vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym
orgánom, jeho zástupca, sám alebo spoloène s podriadeným zamestnancom, náhradu škody urèí zriaïovate¾.
(5) Ak zamestnanec uhradil aspoò dve tretiny urèenej náhrady škody, môže zamestnávate¾ upusti• od
vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody. To sa nevz•ahuje na škody, ktoré zamestnanec spôsobil úmyselne,
pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok
alebo psychotropných látok, na zverených hodnotách,
ktoré je povinný vyúètova•, alebo stratou zverených
predmetov.
§ 14
Uspokojovanie nárokov zamestnancov
zrušeného zamestnávate¾a
(1) Ak sa pri zrušení zamestnávate¾a vykonáva jeho
likvidácia, má povinnos• uspokoji• nároky zamestnancov zrušeného zamestnávate¾a, prípadne uplatòova•
jeho nároky, likvidátor. Ak likvidátor ku dòu skonèenia likvidácie zamestnávate¾a neuspokojí nároky jeho
zamestnancov, má túto povinnos• zriaïovate¾ alebo
správca konkurznej podstaty.
(2) Na uspokojovanie nárokov zamestnancov zamestnávate¾a, ktorým je rozpoètová organizácia alebo

príspevková organizácia, ktorá zaniká zrušením bez
právneho nástupcu, sa vz•ahuje osobitný predpis.16)
D R U H Á H L A VA
ODMEÒOVANIE ZAMESTNANCOV
VEREJNEJ SLUŽBY
§ 15
Plat zamestnanca
(1) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je
a) tarifný plat,
b) osobný plat,
c) príplatok za riadenie,
d) príplatok za zastupovanie,
e) osobný príplatok,
f) príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom
pracovnom prostredí,
g) príplatok za prácu v krízovej oblasti,
h) príplatok leteckému personálu,
i) príplatok za zmennos•,
j) výkonnostný príplatok,
k) príplatok za praktickú prípravu,
l) rozdielový príplatok,
m) príplatok za prácu v noci,
n) príplatok za prácu v sobotu alebo v nede¾u,
o) príplatok za prácu vo sviatok,
p) plat za prácu nadèas,
r) odmena,
s) ïalší plat.
(2) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem platu pod¾a odseku 1
patrí náhrada za pracovnú pohotovos• a náhrada za
pohotovos•.
(3) Plat je peòažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za pracovnú pohotovos•, náhrada za pohotovos• a plnenia
poskytované zamestnancovi pod¾a osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných èinností,
najmä odstupné a cestovné náhrady.
(4) Funkèný plat na úèely tohto zákona je súèet
tarifného platu alebo osobného platu, zvýšenia tarifného platu pod¾a § 19 ods. 12 až 15 a príplatkov
urèených mesaènou sumou pod¾a odseku 1 písm. c)
až i). Funkèným platom je aj plat pri vykonávaní inej
práce alebo funkèný plat poskytovaný pod¾a § 55 ods.
8 a 9.
(5) Ak ide o zamestnancov, ktorým sa poskytuje výkonnostný príplatok pod¾a § 28, funkèným platom na
úèely tohto zákona je súèet funkèného platu pod¾a
odseku 4 a priemerného výkonnostného príplatku.
Priemerným výkonnostným príplatkom je suma rovnajúca sa priemeru výkonnostných príplatkov vyplatených za predchádzajúci kalendárny štvr•rok.
(6) Zamestnávate¾ poskytuje zamestnancovi plat

15

) Zákon è. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

16
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pod¾a tohto zákona, všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona a v ich
rámci pod¾a kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy.
Platové triedy a zaraïovanie zamestnancov
do platových tried
§ 16
(1) Zamestnanec sa zaradí do platovej triedy pod¾a
najnároènejšej pracovnej èinnosti z h¾adiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej zá•aže a psychickej zá•aže, ktorú má vykonáva• v rámci opisu pracovných
èinností, a splnenia kvalifikaèných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.
(2) Ak zamestnanec má vykonáva• pracovné èinnosti
s prevahou duševnej práce, zaradí ho zamestnávate¾
do niektorej z platových tried 3 až 14.
(3) Ak zamestnanec má vykonáva• pracovné èinnosti
remeselné, manuálne alebo manipulaèné s prevahou
fyzickej práce, zaradí ho zamestnávate¾ do niektorej
z platových tried 1 až 7.
(4) Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí
by• v súlade s
a) charakteristikou platovej triedy a
b) katalógom alebo
c) rezortným katalógom.
(5) Ak najnároènejšia pracovná èinnos•, ktorú má
zamestnanec vykonáva• v rámci opisu pracovných èinností, nie je uvedená v katalógu alebo v rezortnom
katalógu, zamestnávate¾ ho doèasne zaradí do platovej
triedy porovnaním tejto pracovnej èinnosti s príkladmi
pracovných èinností uvedenými v katalógoch. Pri porovnaní pracovných èinností sa vychádza z charakteristiky príslušnej platovej triedy pod¾a § 3 ods. 1,
prièom pracovné èinnosti sa porovnávajú z h¾adiska
a) potrebných kvalifikaèných predpokladov,
b) miery zložitosti,
c) miery zodpovednosti,
d) miery psychickej zá•aže a fyzickej zá•aže.
(6) Ak zamestnávate¾ doèasne zaradí zamestnanca
do platovej triedy pod¾a odseku 5, požiada bez zbytoèného odkladu o doplnenie katalógu alebo rezortného
katalógu o novú pracovnú èinnos• pod¾a § 46 ods. 3.
O definitívnom zaradení zamestnanca do platovej triedy rozhodne zamestnávate¾ v súlade s doplnením tejto
pracovnej èinnosti do katalógu alebo rezortného katalógu. Finanèné nároky zamestnanca alebo zamestnávate¾a vyplývajúce z nesúladu doèasného zaradenia
zamestnanca do platovej triedy a jeho definitívneho
zaradenia do platovej triedy sa nevyrovnávajú.
(7) Zamestnávate¾ môže zaradi• zamestnanca, ktorý
dosiahol úplné stredné vzdelanie, do 9. platovej triedy
len vtedy, ak má pod¾a opisu pracovných èinností
vykonáva• pracovné èinnosti zaradené v katalógu alebo v rezortnom katalógu do tejto platovej triedy a spåòa osobitný kvalifikaèný predpoklad požadovaný pod¾a všeobecne záväzného právneho predpisu.9)
(8) Zamestnanca, ktorý tvorivo interpretuje taneèné
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diela alebo baletné diela, a zamestnanca, ktorý je vrcholovým športovcom, môže zamestnávate¾ výnimoène
zaradi• do platovej triedy, v ktorej je v katalógu zaradená ním vykonávaná najnároènejšia pracovná èinnos•, aj keï pre túto platovú triedu nespåòa kvalifikaèný predpoklad (stupeò) vzdelania pod¾a § 3 ods. 2.
(9) Zamestnanca, ktorý má vykonáva• pracovné
èinnosti remeselné, manuálne alebo manipulaèné
s prevahou fyzickej práce, môže zamestnávate¾ výnimoène zaradi• do 6. platovej triedy alebo 7. platovej
triedy pod¾a ním vykonávanej najnároènejšej pracovnej èinnosti, ak na vykonávanie tejto pracovnej èinnosti pod¾a rozhodnutia zamestnávate¾a staèí stredné
vzdelanie v príslušnom uèebnom odbore a zamestnanec má v tomto odbore prax najmenej pä• rokov.
(10) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávate¾ neprihliada na dosiahnutie vyššieho
stupòa vzdelania alebo iného druhu osobitného kvalifikaèného predpokladu ako stupòa vzdelania, alebo
druhu osobitného kvalifikaèného predpokladu, ktoré
sú ustanovené pre pracovnú èinnos• zaradenú do
príslušnej platovej triedy v charakteristikách platových tried, v katalógu alebo v rezortnom katalógu, alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise.9)
§ 17
(1) Zamestnanca, ktorý má vykonáva• pracovné èinnosti s prevahou duševnej práce a pred dosiahnutím
potrebného stupòa vzdelania nezískal odbornú prax
pod¾a § 18 ods. 3, možno poèas získavania praktických
skúseností na vykonávanie požadovaných pracovných
èinností zaradi• najvyššie do
a) 3. platovej triedy, ak dosiahol stredné vzdelanie,
b) 4. platovej triedy, ak dosiahol úplné stredné vzdelanie,
c) 7. platovej triedy, ak dosiahol vyššie odborné vzdelanie,
d) 8. platovej triedy, ak dosiahol bakalárske vzdelanie,
e) 9. platovej triedy, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie.
(2) Zamestnanca, ktorý má vykonáva• pracovné èinnosti remeselné, manuálne alebo manipulaèné s prevahou fyzickej práce a pred dosiahnutím potrebného
stupòa vzdelania nezískal odbornú prax pod¾a § 18
ods. 3, možno poèas získavania praktických skúseností na vykonávanie požadovaných pracovných èinností
zaradi• najvyššie do
a) 3. platovej triedy, ak dosiahol stredné vzdelanie,
b) 4. platovej triedy, ak dosiahol úplné stredné vzdelanie.
(3) Ak zaradenie zamestnanca pod¾a odsekov 1 a 2
nie je v súlade s § 16 ods. 1, zamestnanec môže by•
takto zaradený najdlhšie jeden rok od zaèiatku vykonávania požadovanej pracovnej èinnosti.
§ 18
Platové stupne a zaraïovanie zamestnancov
do platových stupòov
(1) Zamestnávate¾ urèí dåžku zapoèítanej praxe za-

Strana 3386

Zbierka zákonov è. 313/2001

§ 19

mestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného
z 12 platových stupòov. To neplatí pre zamestnanca
zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h).
(2) Zapoèítaná prax pod¾a tohto zákona je
a) odborná prax,
b) prax pri vykonávaní pracovných èinností, ktoré majú iný charakter ako pracovná èinnos•, ktorú má
zamestnanec vykonáva• u zamestnávate¾a, v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie
pracovnej èinnosti v rozsahu najviac dvoch tretín.
(3) Odborná prax na úèely tohto zákona je súhrn
znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných èinností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný
charakter ako pracovná èinnos•, ktorú má zamestnanec vykonáva• u zamestnávate¾a.
(4) Do zapoèítanej praxe sa ïalej zapoèítava èas
a) skutoèného vykonávania základnej služby alebo
náhradnej služby najviac v rozsahu ustanovenom
osobitným predpisom17) platným v èase jej vykonávania,
b) civilnej služby v rozsahu jej skutoèného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,
c) starostlivosti o die•a
1. zodpovedajúci dåžke materskej dovolenky, ïalšej
materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky
ustanovenej osobitnými predpismi v èase jej vykonávania, prièom na jedno die•a možno zapoèíta• najviac tri roky,
2. dlhodobo •ažko zdravotne postihnuté vyžadujúce
mimoriadnu starostlivos• alebo starostlivosti
o die•a dlhodobo •ažko zdravotne postihnuté vyžadujúce osobitne nároènú starostlivos• ustanovený osobitnými predpismi,
d) hodnotený ako èas zamestnania na úèely dôchodkového zabezpeèenia pod¾a osobitných predpisov,18)
e) doktorandského štúdia19) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na
úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej èinnosti,
f) vykonávania funkcie pod¾a osobitného predpisu.20)
(5) Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa
rodiè v tomto èase súèasne v dennom štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šes• rokov zo súhrnu
týchto èasov.
(6) Zamestnancovi, ktorý bol do platovej triedy výnimoène zaradený pod¾a § 16 ods. 8 a 9, § 55 ods. 3
alebo odseku 5, zamestnávate¾ odpoèíta z dåžky zapoèítanej praxe pod¾a odseku 2, ak zamestnanec kvalifikaèný predpoklad (stupeò) vzdelania nespåòa o
a) jeden stupeò, dva roky,
b) dva stupne, tri roky,
c) tri stupne, pä• rokov.
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Tarifný plat
(1) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy
pod¾a § 16 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify
ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeò, do
ktorých je zaradený, pod¾a základnej stupnice platových taríf alebo pod¾a osobitnej stupnice platových
taríf. To neplatí pre zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h). Základná stupnica
platových taríf je uvedená v prílohe è. 3 a osobitné
stupnice platových taríf sú uvedené v prílohách è. 4
a 7. Stupnica platových taríf zamestnancov Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky sa urèí ako súèas•
jej platového poriadku.21)
(2) Zamestnávate¾ urèí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi pod¾a stupnice platových taríf, pod¾a ktorej je urèovaný tarifný plat jemu podriadeným zamestnancom. Rovnako sa postupuje, ak ide o vedúceho
zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom. To neplatí pre vedúceho zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h). Ak sa tarifný plat
podriadeným zamestnancom urèuje pod¾a rôznych
stupníc platových taríf, tarifný plat vedúcemu zamestnancovi sa urèí pod¾a stupnice platových taríf, ktorá
je preòho výhodnejšia.
(3) Tarifný plat zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h) nesmie by• nižší ako
minimálna platová tarifa ustanovená pre platovú triedu (príloha è. 3), v ktorej je zaradený pod¾a § 16 alebo
§ 17.
(4) Tarifný plat vedúceho zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h) urèí zamestnávate¾ pod¾a odseku 3 s prihliadnutím na nároènos•
jeho riadiacej práce.
(5) Zamestnancovi, ktorý je vrcholovým športovcom,
alebo zamestnancovi, ktorý je èlenom Horskej služby
Tatranského národného parku a vykonáva záchrannú
službu, môže zamestnávate¾ urèi• tarifný plat pod¾a
základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe
è. 3 v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil,
bez závislosti od dåžky zapoèítanej praxe. Takto urèený
tarifný plat nesmie by• nižší, ako by bol tarifný plat
urèený pod¾a zaradenia do platového stupòa.
(6) Okruh zamestnancov, ktorí sú vrcholovými športovcami, alebo okruh zamestnancov, ktorí ako èlenovia Horskej služby Tatranského národného parku vykonávajú záchrannú službu a ktorým sa tarifný plat
urèí pod¾a odseku 5, dohodne zamestnávate¾ so zriaïovate¾om.
(7) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy
pod¾a § 16 ods. 3 môže zamestnávate¾ urèi• tarifný plat
pod¾a základnej stupnice platových taríf uvedenej

17

) Napríklad zákon è. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona è. 401/2000 Z. z.
) Zákon è. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.

18
19

Zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

) Zákon è. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
20
) § 34 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21
) § 143 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
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v prílohe è. 3 v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify
a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho
zaradil, bez závislosti od dåžky zapoèítanej praxe. Takto urèený tarifný plat nesmie by• nižší, ako by bol
tarifný plat urèený pod¾a zaradenia do platového stupòa.
(8) Okruh pracovných èinností, ktoré vykonávajú
zamestnanci zaradení do platovej triedy pod¾a § 16
ods. 3, ktorým sa tarifný plat urèí pod¾a odseku 7,
dohodne zamestnávate¾ s odborovým orgánom.
(9) Zamestnávate¾ urèí tarifný plat pod¾a osobitnej
stupnice platových taríf uvedenej v prílohe è. 4 zamestnancovi
a) štátneho zdravotníckeho zariadenia,22) ktorý je
zdravotníckym zamestnancom pod¾a osobitného
predpisu,23)
b) Sociálnej pois•ovne, ktorý je posudkovým lekárom
sociálneho zabezpeèenia24) a vykonáva posudkovú
èinnos• sociálneho zabezpeèenia pod¾a osobitného
predpisu,25)
c) Všeobecnej zdravotnej pois•ovne, Spoloènej zdravotnej pois•ovne, rezortnej zdravotnej pois•ovne
alebo obèianskej zdravotnej pois•ovne zriadenej
pod¾a osobitného predpisu,4) ktorý je revíznym lekárom a vykonáva kontrolnú èinnos• poskytovania
zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,4)
d) zariadenia sociálnych služieb s právnou subjektivitou alebo zariadenia sociálnych služieb, ktoré je
organizaènou súèas•ou zriaïovate¾a, ktorý sa podie¾a na zabezpeèovaní poskytovania zdravotnej
starostlivosti,26)
e) školy alebo školského zariadenia,15) ktorý sa podie¾a na zabezpeèovaní poskytovania zdravotnej
starostlivosti pre deti a mládež,
f) obce, ktorá prevádzkuje neštátne zdravotnícke zariadenie bez právnej subjektivity, ktorý je zdravotníckym zamestnancom pod¾a osobitného predpisu,23)
g) zamestnancovi neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaïovate¾om je obec, ktorý je zdravotníckym zamestnancom pod¾a osobitného predpisu.23)
(10) Zamestnávate¾ urèí tarifný plat pod¾a osobitnej
stupnice platových taríf uvedenej v prílohe è. 7 pedagogickému zamestnancovi. Pedagogický zamestnanec
je na úèely tohto zákona zamestnanec, ktorý
a) zabezpeèuje výchovnú starostlivos• detí v predškolskom zariadení,27)
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b) vyuèuje a vychováva deti a mládež alebo dospelých
na základnej škole, na strednej škole alebo na
špeciálnej škole alebo vykonáva obdobnú èinnos•
pod¾a osobitných predpisov, 28)
c) pôsobí na vysokej škole ako uèite¾. 29)
(11) Zamestnávate¾ urèí tarifný plat pod¾a osobitnej
stupnice platových taríf uvedenej v prílohe è. 7 zamestnancovi s vysokoškolským vzdelaním, ktorý vykonáva vedecko-pedagogickú alebo vedeckovýskumnú
èinnos• na vedeckovýskumnom pracovisku30) (ïalej
len „vedeckovýskumný zamestnanec“); to platí aj pre
zamestnanca, ktorý vykonáva tvorivú umeleckú èinnos• na vysokej škole.
(12) Zamestnancovi, ktorému sa tarifný plat urèuje
pod¾a odseku 9, zamestnávate¾ môže zvýši• jeho tarifný plat urèený pod¾a odseku 1 až o 15 %. Zvýšenie
tarifného platu sa urèí pevnou sumou zaokrúhlenou
na celé desiatky korún nahor.
(13) Zamestnancovi, ktorý tvorivým spôsobom utvára
vedecky originálne práce dôležité pre rozvoj bádania
v urèitom vednom odbore alebo pre spoloèenskú prax
s nešpecifikovanými výstupmi, zamerané na získavanie nových poznatkov a ich prenášanie do praxe,
a ktorému bola udelená vedecká hodnos• doktora vied
(doctor scientiarum, v skratke „DrSc.“), zamestnávate¾
môže zvýši• jeho tarifný plat urèený pod¾a odseku 1 až
o 15 %. Zamestnancovi, ktorému bola udelená vedecká hodnos• kandidát vied (candidatus scientiarum,
v skratke „CSc.“ alebo philosophiae doctor „PhD.“),
zamestnávate¾ môže zvýši• jeho tarifný plat urèený
pod¾a odseku 1 až o 5 %. Zvýšenie tarifného platu sa
urèí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky
korún nahor.
(14) Zamestnancovi s vedecko-pedagogickým titulom
alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor zamestnávate¾ môže zvýši• jeho tarifný plat urèený pod¾a
odseku 1 až o 15 %; ak ide o zamestnanca s vedecko-pedagogickým titulom alebo umelecko-pedagogickým
titulom docent, môže zvýši• jeho tarifný plat až o 10 %.
Zvýšenie tarifného platu sa urèí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
(15) Zamestnancovi pod¾a § 1 ods. 1 písm. d), ktorý
vykonáva úlohy územnej samosprávy, patrí zvýšenie
tarifného platu urèeného pod¾a odseku 1 o 15 %.
Okruh týchto zamestnancov urèí zamestnávate¾ v pracovnom poriadku. Zvýšenie tarifného platu sa urèí
pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún
nahor.

22

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpeèenia v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. a § 12 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
è. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach.
28
) § 50 zákona è. 29/1984 Zb. v znení zákona è. 171/1990 Zb. a § 6 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
29
) § 27 ods. 1 zákona è. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 324/1996 Z. z.
30
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 a § 27
ods. 1 zákona è. 172/1990 Zb., § 24 ods. 1 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z.
23

)
24
)
25
)
26
)
27
)
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(16) Podie¾aním sa na zabezpeèovaní poskytovania
zdravotnej starostlivosti v zariadeniach pod¾a odseku 9 písm. d) a e) na úèely tohto zákona je odborná
pracovná èinnos• zameraná na vèasné zistenie zmeny
zdravotného stavu obèana, ktorému sa poskytuje starostlivos• v zariadeniach sociálnych služieb alebo
vèasné zistenie zmeny zdravotného stavu detí a mládeže v škole alebo v školskom zariadení, a ïalšie èinnosti vykonávané zamestnancom s príslušným zdravotníckym vzdelaním,23) ktorý sa priamo podie¾a na
vykonávaní týchto èinností.
(17) Druhy škôl a školských zariadení na úèely urèenia tarifného platu pod¾a odseku 9 písm. e) a na úèely
zvýšenia tarifného platu pod¾a odseku 12 ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
(18) Zamestnávate¾ uvedený v § 1 ods. 1 písm. d), g)
a h) a zamestnávate¾, ktorého zriaïovate¾om je zamestnávate¾ uvedený v § 1 ods. 1 písm. d), g) a h),
môžu uzatvori• so zamestnancom vykonávajúcim verejnú službu pracovnú zmluvu pod¾a § 6, v ktorej sa
dohodne vyšší tarifný plat, ktorý zamestnancovi patrí
pod¾a tohto zákona.
(19) Vyšší tarifný plat možno dohodnú• v pevnej sume
alebo ako súèet tarifného platu, ktorý zamestnancovi
patrí pod¾a tohto zákona, a osobitnej èasti tarifného
platu. Osobitná èas• môže by• urèená pevnou sumou
alebo ako percento tarifného platu, ktorý zamestnancovi patrí pod¾a tohto zákona.
(20) Ak po zvýšení stupnice platových taríf pod¾a § 46
ods. 1 by mal by• tarifný plat dohodnutý pod¾a odsekov 18 a 19 nižší ako tarifný plat, ktorý zamestnancovi
patrí pod¾a tohto zákona, patrí zamestnancovi tarifný
plat, ktorý zamestnancovi patrí pod¾a tohto zákona.
§ 20
Osobný plat
(1) Zamestnancovi, ktorý tvorivo interpretuje nároèné umelecké diela, zamestnávate¾ môže namiesto tarifného platu pod¾a § 19 ods. 1 prizna• osobný plat.
(2) Zamestnanec pod¾a odseku 1 je zamestnanec
pod¾a osobitného predpisu31) a ïalší zamestnanec,
ktorý vykonáva pracovnú èinnos•, na ktorej vykonávanie je potrebné vzdelanie umeleckého zamerania.
(3) Zamestnancovi s vysokoškolským vzdelaním,
ktorý na vedeckovýskumnom pracovisku alebo na vysokej škole na základe poverenia zamestnávate¾om
vykonáva vedeckovýskumnú èinnos•, vedecko-pedagogickú èinnos• alebo umelecko-pedagogickú èinnos•
v rámci schváleného projektu medzinárodnej spolupráce financovaného z prostriedkov prijatých od Európskej komisie alebo od iných subjektov s výnimkou
verejných financií, zamestnávate¾ môže namiesto tarifného platu pod¾a § 19 prizna• osobný plat.
(4) Osobný plat urèený pod¾a odseku 1 alebo odse-
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ku 3 nesmie by• nižší ako tarifný plat, ktorý by zamestnancovi patril pod¾a § 19.
§ 21
Príplatok za riadenie
(1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.
(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi
urèí zamestnávate¾ v rámci rozpätia percentuálneho
podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupòa
platovej triedy, do ktorej je zaradený. Rozpätie percentuálneho podielu pod¾a stupòa riadenia a pôsobnosti
zamestnávate¾a je uvedené v prílohe è. 5. Pôsobnos•
zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h)
sa urèí pod¾a platného organizaèného usporiadania
zamestnávate¾a vnútorným predpisom.
(3) Príplatok za riadenie pod¾a odseku 2 urèí zamestnávate¾ s prihliadnutím na nároènos• riadiacej práce
pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún
nahor.
§ 22
Príplatok za zastupovanie
(1) Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu èinnosti súvisle dlhšie
ako štyri týždne a zastupovanie nie je súèas•ou jeho
pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej
zmluvy, patrí od prvého dòa zastupovania príplatok za
zastupovanie vo výške príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.
(2) Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie nie je súèas•ou jeho pracovných povinností,
patrí mu za podmienok pod¾a odseku 1 príplatok za
zastupovanie. Príplatok za zastupovanie urèí zamestnávate¾ vo výške príplatku za riadenie zastupovaného
vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho
vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však vo
výške príplatku za riadenie urèeného zastupujúcemu
vedúcemu zamestnancovi; pôvodne urèený príplatok
za riadenie mu poèas zastupovania nepatrí.
§ 23
Osobný príplatok
(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov možno prizna• osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevz•ahuje na
vedúceho zamestnanca a zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a h), zamestnanca,
ktorému zamestnávate¾ priznal osobný plat pod¾a
§ 20, a zamestnanca zaradeného do platovej triedy
pod¾a § 16 ods. 3, ktorému zamestnávate¾ poskytuje
výkonnostný príplatok pod¾a § 28. Osobný príplatok

31

) § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona è. 384/1997 Z. z. o divadelnej èinnosti.

§ 6 ods. 1 písm. a) až c) zákona è. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle.
Zákon è. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii.
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sa urèí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky
korún nahor.
(2) O priznaní osobného príplatku pod¾a odseku 1,
jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávate¾ na základe písomného návrhu príslušného
vedúceho zamestnanca.
(3) Limit osobného príplatku na úèely odseku 1 je
70 % platovej tarify najvyššieho platového stupòa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.
(4) Limit osobného príplatku pod¾a odseku 3 sa postupne znižuje až na hodnotu 35 %. Miera postupného
znižovania osobného príplatku bude zodpoveda• miere
zvyšovania stupníc platových taríf pod¾a § 49 ods. 1
alebo § 51 ods. 7 tak, aby jeho absolútna výška v jednotlivých platových triedach zostala zachovaná.
§ 24
Príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom
pracovnom prostredí
(1) Zamestnancovi patrí príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ak vykonáva pracovné èinnosti, pri ktorých dochádza
k ohrozeniu života alebo zdravia, v pracovnom prostredí s rizikom škodlivého pôsobenia
a) profesionálnej infekcie,
b) ionizujúceho žiarenia alebo neionizujúceho žiarenia,
c) chemických karcinogénov,
d) chemických škodlivín alebo
e) fyzikálnych vplyvov.
(2) Èinnosti, pri ktorých vykonávaní patrí zamestnancovi príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí pod¾a odseku 1, s prihliadnutím na mieru rizika, intenzitu a èas pôsobenia
škodlivých vplyvov v priebehu vykonávania pracovných èinností, sú rozdelené do dvoch skupín. Zoznam
týchto èinností je uvedený v prílohe è. 6.
(3) Zamestnancovi pod¾a odseku 1 patrí príplatok za
prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom
prostredí pri vykonávaní pracovných èinností uvedených v
a) I. skupine mesaène v rámci rozpätia 2,1 % až 23 %
platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf,
b) II. skupine mesaène v rámci rozpätia 6,3 % až 42 %
platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
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dia a postupy práce, prièom sa vychádza z charakteru a miery rizika, ktoré najpodstatnejšie pôsobia
nepriaznivo na ¾udský organizmus,
c) vznikajúce a pôsobiace škodliviny (druh, množstvo,
vplyv na ¾udský organizmus).
(6) Rozhodujúcimi kritériami na urèenie príplatku
za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom
prostredí v rámci rozpätia pri využití prípadného odborného zis•ovania a rozboru sú:
a) èas, v ktorom je zamestnanec vystavený pôsobeniu
s•ažujúcich a škodlivých vplyvov,
b) doterajší výskyt poškodenia zdravia a chorôb z povolania v súvislosti s vykonávaním pracovnej èinnosti,
c) porovnávanie zistených hodnôt faktorov rozhodujúcich o stupni ob•ažnosti alebo škodlivosti na
zdravie na posudzovanom pracovisku s najvyššie
prípustnými hodnotami (koncentráciami, dávkami,
limitmi) pod¾a príslušných predpisov na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(7) Pri hodnotení miery s•ažujúcich a škodlivých
vplyvov sa prihliada na zvyèajné podmienky na pracovisku, nie na ojedinelé výkyvy a havarijný stav.
(8) Ak sa vyskytne ïalší s•ažujúci a škodlivý vplyv
alebo pracovná èinnos•, pri ktorej vykonávaní treba
poskytova• príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu
škodlivom pracovnom prostredí, zamestnávate¾ požiada príslušný orgán na ochranu zdravia32) o zaradenie
tejto èinnosti do príslušnej skupiny.
(9) Zamestnancovi za prácu vykonávanú pri použití
dýchacieho izolaèného prístroja alebo odevu proti sálavému teplu, pri práci pod vodou alebo pri nièení
a výskumných skúškach výbušných predmetov patrí
príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom
pracovnom prostredí za každú hodinu tejto práce v sume, ktorá je 0,9 % platovej tarify prvého platového
stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
(10) Zamestnancovi za prácu s výbušninami pod vodou patrí príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu
škodlivom pracovnom prostredí za každú hodinu tejto
práce v sume, ktorá je 1,3 % platovej tarify prvého
platového stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf, ak mu nepatrí príplatok pod¾a
odseku 9.

(4) Ak zamestnanec vykonáva rôzne pracovné èinnosti, ktoré sú zaradené do I. skupiny a do II. skupiny,
patrí mu príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu
škodlivom pracovnom prostredí najmenej na spodnej
hranici rozpätia urèeného pre II. skupinu.

(11) Zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné zdravotnícke èinnosti pri leteckej zdravotníckej záchrannej
službe, patrí príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu
škodlivom pracovnom prostredí za každú letovú hodinu v sume, ktorá je 0,9 % platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice
platových taríf.

(5) Rozhodujúcimi kritériami na zaradenie pracovnej èinnosti do príslušnej skupiny príplatkov sú:
a) charakter práce a použité postupy,
b) fyzikálne, chemické, toxikologické a biologické
vlastnosti škodlivých faktorov pracovného prostre-

(12) Zamestnancovi za prácu vo výške 10 m a viac
nad zemou na nezabezpeèených pracoviskách patrí
príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom
pracovnom prostredí za každú hodinu tejto práce v sume, ktorá je 0,3 % platovej tarify prvého platového

32

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
(13) Zamestnancovi za prácu vykonávanú pri záchrane ¾udského života pri leteckej záchrane z podvesu pod vrtu¾níkom a pri vysadzovaní z vrtu¾níka patrí
príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom
pracovnom prostredí za každú letovú hodinu v sume,
ktorá je 0,9 % platovej tarify prvého platového stupòa
prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
(14) Zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné práce
pri záchrane ¾udského života v •ažkom horolezeckom
teréne s použitím špeciálnych záchranárskych pomôcok v s•ažených prírodných a poveternostných podmienkach, patrí príplatok za prácu v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí za každú hodinu
tejto práce v sume, ktorá je 0,9 % platovej tarify prvého
platového stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf.
(15) Zamestnancovi za prácu v podzemí pri geologickom výskume a prieskume patrí príplatok za prácu
v s•aženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
za každú hodinu tejto práce v sume, ktorá je 0,4 %
platovej tarify prvého platového stupòa prvej platovej
triedy základnej stupnice platových taríf.
(16) Príplatok urèený mesaènou sumou pod¾a odseku 3 sa zaokrúh¾uje na celé desiatky korún nahor.
Príplatok urèený hodinovou sadzbou pod¾a odsekov 9
až 15 sa zaokrúh¾uje na celé koruny nahor.
§ 25
Príplatok za prácu v krízovej oblasti
(1) Zamestnancovi, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy
vykonáva verejnú službu v zahranièí a ktorého vykonávanie pracovnej èinnosti je spojené s ve¾kým rizikom a mimoriadnou psychickou zá•ažou v krízovej oblasti, patrí mesaène príplatok až do 10 % súètu jeho
tarifného platu a osobného príplatku alebo výkonnostného príplatku.
(2) Krízové oblasti na úèely odseku 1 urèí výnosom
Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky.
§ 26
Príplatok leteckému personálu
(1) Zamestnancovi Leteckého útvaru Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorý pri zabezpeèovaní
leteckej prepravy vykonáva pracovné èinnosti výkonného letca alebo palubného personálu, patrí príplatok
mesaène v rámci rozpätia 4,2 % až 41,7 % platovej
tarify prvého platového stupòa prvej platovej triedy
základnej stupnice platových taríf. Príplatok urèený
pod¾a prvej vety sa zaokrúh¾uje na celé desiatky korún
nahor.
(2) Zamestnancovi, ktorý má priznaný príplatok
pod¾a odseku 1, nepatrí príplatok pod¾a § 24.
33
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§ 27
Príplatok za zmennos•
Zamestnancovi, ktorému zamestnávate¾ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný èas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí
príplatok za zmennos• mesaène v rámci rozpätia 2,1 %
až 16,7 % platovej tarify prvého platového stupòa prvej
platovej triedy základnej stupnice platových taríf. Príplatok urèený pod¾a prvej vety sa zaokrúh¾uje na celé
desiatky korún nahor. Príplatok za zmennos• v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorého pracovný
èas je rozvrhnutý nerovnomerne.
§ 28
Výkonnostný príplatok
Zamestnancovi s osobným platom priznaným pod¾a
§ 20 alebo zamestnancovi zaradenému pod¾a § 16
ods. 3, ktorému sa neposkytuje osobný príplatok pod¾a § 23, zamestnávate¾ môže mesaène poskytova• výkonnostný príplatok pod¾a množstva a kvality vykonanej práce.
§ 29
Príplatok za praktickú prípravu
Pedagogickému zamestnancovi fakultnej (univerzitnej) cviènej školy alebo fakultného (univerzitného)
cvièného školského zariadenia, ktorý pripravuje uèite¾ov, vychovávate¾ov a iných odborníkov pre predškolské zariadenia, iné školské zariadenia, základné školy
a stredné školy a uèite¾ov odborných predmetov pre
stredné zdravotnícke školy,19) patrí za hodinu takejto
èinnosti príplatok až do 50 % hodinovej sadzby funkèného platu.
§ 30
Rozdielový príplatok
(1) Rozdielový príplatok patrí pedagogickému zamestnancovi
a) lekárskej fakulty,
b) farmaceutickej fakulty,
c) fakulty zdravotníctva a sociálnej práce,
d) strednej zdravotníckej školy,
e) Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (ïalej len „akadémia“).
(2) Pedagogickému zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí rozdielový príplatok, ak sa zúèastòuje na
poskytovaní zdravotnej starostlivosti na klinike zriadenej v nemocnici, vo fakultnej nemocnici alebo vo
fakultnej lekárni, ktoré sú výuèbovými základòami
týchto fakúlt,19) strediskami odbornej praxe 33) alebo
výuèbovými základòami akadémie,23) v rámci študijného programu fakulty, strednej zdravotníckej školy
alebo akadémie. Úèas• na poskytovaní zdravotnej starostlivosti je súèas•ou výuèby študentov príslušnej

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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fakulty, žiakov strednej zdravotníckej školy alebo
úèastníkov ïalšieho vzdelávania v akadémii v rozsahu
urèenom vzájomnou dohodou pod¾a osobitného predpisu.34)
(3) Rozdielový príplatok pod¾a odsekov 1 a 2 patrí
pedagogickému zamestnancovi za každú hodinu úèasti na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci rozpätia 0,4 % až 1,1 % platovej tarify prvého platového
stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf. Príplatok urèený pod¾a prvej vety sa zaokrúh¾uje na celé koruny nahor. Rozdielový príplatok sa
urèí v dohode pod¾a odseku 2.
(4) Náklady na rozdielový príplatok pod¾a odsekov 1
až 3 vrátane zvýšenia o odvody poistného na zdravotné
poistenie,4) nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie24) a príspevku na poistenie v nezamestnanosti35) uhradí zamestnávate¾ovi príslušné zdravotnícke zariadenie, ktoré je výuèbovou základòou fakulty,
strediskom odbornej praxe strednej zdravotníckej školy alebo výuèbovou základòou akadémie.
§ 31
Príplatok za prácu v noci
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkèného platu.
§ 32
Príplatok za prácu v sobotu alebo v nede¾u
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo
v nede¾u príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby
funkèného platu.
§ 33
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kal zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po òom nasledujúcu, alebo zmenu
nariadenú zamestnávate¾om na sviatok, prípadne èas•
niektorej z týchto zmien.
§ 34
Plat za prácu nadèas
(1) Za hodinu práce nadèas patrí zamestnancovi príslušná èas• funkèného platu zvýšená o 30 %, a ak ide
o deò nepretržitého odpoèinku v týždni, zvýšená
o 60 % hodinovej sadzby funkèného platu. Ak sa zamestnávate¾ so zamestnancom dohodli na èerpaní náhradného vo¾na za prácu nadèas, patrí mu príslušná
èas• funkèného platu a za každú hodinu práce nadèas
hodina náhradného vo¾na; zvýšenie pod¾a prvej vety
zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávate¾ neposkytne
zamestnancovi náhradné vo¾no poèas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom èase po vykonaní práce nadèas, patrí zamestnancovi zvýšenie
pod¾a prvej vety.
(2) Ak zamestnanec prácu nadèas vykonáva v noci,
v sobotu, v nede¾u alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky pod¾a § 31 až 33. Tieto príplatky mu patria aj
vtedy, ak sa mu za prácu nadèas poskytlo náhradné
vo¾no.
(3) Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkèný plat urèený s prihliadnutím na prácu nadèas. To sa nevz•ahuje na prácu nadèas vykonávanú vedúcim zamestnancom, ktorý je štatutárnym
orgánom štátneho zdravotníckeho zariadenia alebo
neštátneho zdravotníckeho zariadenia zriadeného obcou, ktorú vykonáva v rámci nariadenej pracovnej pohotovosti.

Príplatok za prácu vo sviatok

§ 35

(1) Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok
príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkèného
platu.

Odmena

(2) Ak sa zamestnávate¾ so zamestnancom dohodli
na èerpaní náhradného vo¾na za prácu vo sviatok,
patrí mu za hodinu tejto práce hodina náhradného
vo¾na; v tomto prípade príplatok pod¾a odseku 1 zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávate¾ neposkytne
zamestnancovi náhradné vo¾no poèas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom èase po vykonaní práce vo sviatok, patrí zamestnancovi príplatok pod¾a odseku 1. Za èas èerpania náhradného vo¾na
patrí zamestnancovi funkèný plat.
(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deò, patrí
funkèný plat; sviatok sa považuje za odpracovaný deò.
(4) Funkèný plat a príplatok za prácu vo sviatok
nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameš34

)
)
36
)
37
)
35

(1) Zamestnávate¾ môže poskytova• zamestnancovi
odmenu za
a) kvalitné vykonávanie pracovných èinností alebo za
vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných
èinností vyplývajúcich z druhu práce pod¾a § 6
ods. 1 písm. a),
b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred urèenej cie¾ovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej
etapy,
c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až
do sumy jeho funkèného platu,
d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru36)
alebo mimoriadnej udalosti,37) pri likvidácii a odstraòovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjs•
k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, alebo
e) aktívnu úèas• na zvýšení výnosov získaných podni-

§ 56 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. v znení zákona è. 80/2000 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov.
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kate¾skou èinnos•ou zamestnávate¾a, ktorý je príspevkovou organizáciou.
(2) Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi
pod¾a odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní
príslušný vedúci zamestnanec.
§ 36
Vyrovnávací príspevok
(1) Taneènému umelcovi sólistovi (baletu), ktorý vykonával túto pracovnú èinnos• 20 rokov, a èlenovi
taneèného (baletného) zboru, ktorý 22 rokov vykonával túto pracovnú èinnos• alebo dosiahol vek 35 rokov
a vykonávanie tejto pracovnej èinnosti skonèil preto,
že pod¾a rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilos• vykonáva• doterajšiu pracovnú èinnos• alebo akúko¾vek pracovnú
èinnos• v taneènom zbore, ktorej vykonávanie by nebolo na ujmu jeho zdravia, a nemá nárok na dôchodok
zo sociálneho zabezpeèenia, sa poskytuje vyrovnávací
príspevok do dosiahnutia veku potrebného na vznik
nároku na starobný dôchodok.
(2) Vyrovnávací príspevok patrí umelcovi uvedenému v odseku 1 odo dòa skonèenia vykonávania pracovnej èinnosti taneèného umelca do takej sumy, aby
spolu s príjmami inej zárobkovej èinnosti a dávkami
sociálneho zabezpeèenia dosiahla sumu priemerného
funkèného platu za posledných dvanás• mesiacov zamestnania. Vyrovnávací príspevok vypláca na základe
žiadosti zamestnanca ten bývalý zamestnávate¾, u ktorého zamestnanec odpracoval najviac rokov.
§ 37
Ïalší plat
(1) Zamestnancovi patrí v kalendárnom roku ïalší
plat vo výške funkèného platu zamestnanca v mesiaci,
v ktorom sa mu ïalší plat poskytne, ak k 30. novembru kalendárneho roka
a) odpracoval aspoò 150 dní alebo 1 200 hodín,
b) absolvoval špecializované formy vzdelávania pod¾a
§ 2 ods. 6,
c) získal oprávnenie pod¾a § 2 ods. 6,
d) jeho pracovný pomer trvá,
e) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie alebo
náhrada škody.
(2) Ïalší plat sa po splnení podmienok pod¾a odseku 1 vyplatí v termíne urèenom na výplatu platu za
mesiac november.
§ 38
Náhrada za pracovnú pohotovos•
a náhrada za pohotovos•
(1) Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovos•, patrí mu za každú hodinu tejto pohotovosti, ak ide o pohotovos•
a) v mieste vykonávania práce alebo v inom mieste
urèenom na vykonávanie práce mimo pracovného
èasu zamestnanca, náhrada v sume 50 % hodinovej
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sadzby funkèného platu alebo 100 % tejto sumy, ak
ide o deò pracovného pokoja,
b) v mieste trvalého bydliska alebo prechodného bydliska, alebo v inom dohodnutom mieste mimo pracovného èasu zamestnanca, náhrada v sume 15 %
hodinovej sadzby funkèného platu alebo 25 % tejto
sumy, ak ide o deò pracovného pokoja,
c) mimo miesta vykonávania práce s možnos•ou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia,
náhrada v sume 5 % hodinovej sadzby funkèného
platu alebo 10 % tejto sumy, ak ide o deò pracovného pokoja.
(2) Náhrada za pracovnú pohotovos• nepatrí za èas,
v ktorom došlo poèas jej trvania k vykonávaniu práce;
takéto vykonávanie práce je prácou nadèas.
(3) Podrobnosti o organizácii, druhoch, nariaïovaní
a rozsahu pracovnej pohotovosti zdravotníckych zamestnancov a zapoèítavaní èasu vykonávania práce
poèas jej trvania do pracovného èasu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode
s ïalšími ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú
zriaïovate¾mi zdravotníckych zariadení.
(4) Ak ide o zamestnanca, ktorého zamestnávate¾
zaradil do plánu vyrozumenia a ktorý je povinný hlási•
vedúcemu zamestnancovi miesto pobytu mimo pracovného èasu a by• pripravený dostavi• sa urèeným
spôsobom na plnenie osobitných úloh pri zabezpeèovaní opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu,
na úèely tohto zákona ide o pohotovos• pri zabezpeèovaní opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu.
Zamestnancovi, ktorému bola nariadená pohotovos•
pod¾a prvej vety, patrí náhrada mesaène v rámci rozpätia 4,2 % až 41,7 % platovej tarify prvého platového
stupòa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf. Náhrada urèená pod¾a druhej vety sa zaokrúh¾uje na celé desiatky korún nahor. Zamestnávate¾
písomne oznámi zamestnancovi sumu náhrady za pohotovos•.
§ 39
Plat pri vykonávaní verejnej služby v zahranièí
(1) Zamestnancovi, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy
vykonáva verejnú službu v zahranièí, možno na jeho
písomnú žiados• poskytova• èas• platu v peòažných
prostriedkoch v inej ako v slovenskej mene. Na tieto
úèely èas•ou platu je 43 % funkèného platu. Zostávajúcich 57 % funkèného platu sa poskytuje v slovenských korunách. V slovenských korunách sa poskytuje aj plat pod¾a § 15 ods. 1 písm. m) až s) a náhrada
za pracovnú pohotovos•.
(2) Funkèný plat zamestnanca, ktorý pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva verejnú službu v zahranièí, je
jeho funkèný plat urèený v slovenskej mene pred
uplatnením postupu pod¾a odseku 1.
(3) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný èas vykonávania verejnej služby v zahranièí je kratší ako šes• kalendárnych
mesiacov. Vykonávanie takejto verejnej služby sa na
úèely tohto zákona považuje za pracovnú cestu a za-
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mestnancovi patria cestovné náhrady pod¾a osobitného predpisu.38)

§ 44

(4) Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi, ktorý
pod¾a pracovnej zmluvy vykonáva verejnú službu v zahranièí, preddavok na èas• platu poskytovanú v peòažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene.
Poskytnutý preddavok je zamestnanec povinný zúètova• najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dòa
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento
preddavok poskytnutý. Po skonèení vykonávania verejnej služby v zahranièí vráti zamestnanec poskytnutý preddavok alebo jeho pomernú èas• najneskôr pred
odchodom zo zahranièia.

(1) Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym
orgánom, urèí plat pod¾a tohto zákona ten, kto ho do
funkcie ustanovil, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.
(2) Rektorovi vysokej školy urèí plat pod¾a tohto
zákona príslušný ústredný orgán štátnej správy, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
(3) Dekanovi fakulty urèí plat pod¾a tohto zákona
rektor vysokej školy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 45

§ 40
Platová relácia
Èas• platu pod¾a § 39 ods. 1 vynásobená platovou
reláciou pod¾a osobitného predpisu39) je èas• platu
v peòažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene.
§ 41
Odchodné
Pri prvom skonèení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov zamestnávate¾ môže zamestnancovi poskytnú• ïalšie odchodné
nad ustanovený rozsah a nad rozsah dohodnutý pod¾a
§ 49 ods. 1 až vo výške trojnásobku funkèného platu
zamestnanca.
Spoloèné ustanovenia o odmeòovaní
zamestnancov
§ 42

(1) Tarifný plat alebo osobný plat, zvýšenie tarifného
platu pod¾a § 19 ods. 12 až 15 a príplatky urèené
mesaènou sumou sa poskytujú za prácu vykonávanú
v rozsahu ustanoveného pracovného èasu.
(2) Tarifný plat alebo osobný plat, zvýšenie tarifného
platu pod¾a § 19 ods. 12 až 15 a príplatky patria
zamestnancovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému èasu.
(3) Ak je na úèely odmeòovania zamestnancov potrebné zisti• hodinovú sadzbu funkèného platu, je òou
1/175 funkèného platu urèeného pre pracovný èas
40 hodín týždenne; pri zníženej dåžke pracovného èasu
v zmenovom režime práce alebo ak sa pod¾a § 49
ods. 1 dohodne pracovný èas pod ustanovený rozsah,
hodinová sadzba funkèného platu sa úmerne upraví.
(4) Ak je zamestnanec preradený do inej platovej
triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému
zaradeniu dòom úèinnosti tohto preradenia.
(5) Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí
zamestnancovi od prvého dòa mesiaca, v ktorom dosiahol poèet rokov zapoèítanej praxe potrebný na postup do vyššieho platového stupòa.

Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi• ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a iných
peòažných náležitostiach zamestnanca.
§ 43
V kolektívnej zmluve možno v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom podrobnejšie upravi• podmienky na
urèenie tarifného platu, zvýšenie tarifného platu, priznanie osobného platu, priznanie osobného príplatku,
poskytnutie príplatku za prácu v s•aženom a zdraviu
škodlivom pracovnom prostredí, poskytnutie príplatku leteckému personálu, poskytnutie príplatku za
zmennos•, poskytnutie výkonnostného príplatku, poskytnutie príplatku za praktickú prípravu, poskytovanie odmien, priznanie náhrady za pohotovos• a na
poskytnutie odchodného, ako vyplývajú z § 19 ods. 7,
8, 12 až 14 a 18 až 20, § 20, § 23 ods. 1, § 24 ods. 3,
§ 26 až 29, § 35, § 38 ods. 4 a § 41.
38

§ 46
(1) Nariadenie vlády ustanoví
a) zvýšené stupnice platových taríf, ktoré sa vypracujú v závislosti od výsledkov kolektívneho vyjednávania pod¾a § 49 ods. 1 písm. c) alebo § 51 ods. 7,
a termín ich úèinnosti,
b) znížený limit osobného príplatku pod¾a § 23 ods. 4
a termín jeho úèinnosti.
(2) Zvýšené platové tarify vo zvýšených stupniciach
platových taríf sa zaokrúh¾ujú na celé desiatky korún.
Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe
è. 3, osobitná stupnica platových taríf uvedená v prílohách è. 4 a 7 a limit osobného príplatku pod¾a § 23
ods. 3 strácajú platnos• ustanovením zvýšených stupníc platových taríf pod¾a odseku 1 písm. a) a ustanovením nového zníženého limitu osobného príplatku
pod¾a odseku 1 písm. b).

) Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
) § 99 ods. 4 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

39

Zbierka zákonov è. 313/2001

Strana 3394

(3) Katalóg [§ 3 ods. 2 písm. a)] s kvalifikaènými
predpokladmi v súlade s charakteristikami platových
tried a orientaènou dåžkou odbornej praxe pre jednotlivé pracovné èinnosti, zmeny a doplnky týchto katalógov, postup predkladania žiadostí o ich doplnenie
alebo o doplnenie rezortného katalógu [§ 3 ods. 2
písm. b)] o nové pracovné èinnosti (§ 16 ods. 6) a obsah týchto žiadostí ustanoví nariadenie vlády, ktorým
sa ustanovujú katalógy pracovných èinností vo verejnej službe.
(4) Rezortný katalóg pracovných èinností, jeho zmeny a doplnky ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý môže vyda• príslušný ústredný orgán
štátnej správy so súhlasom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“). Rezortný katalóg musí by• vypracovaný
v súlade s charakteristikami platových tried a v súlade s katalógmi pod¾a odseku 3.
(5) Ministerstvo je povinné dba•, aby dopåòanie katalógov a rezortných katalógov o nové pracovné èinnosti bolo v súlade s charakteristikami platových
tried.
§ 47

(1) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vz•ahujú na zamestnávate¾ov a zamestnancov pod¾a § 1 ods. 1, obsahujú ustanovenia o mzde, je nimi plat pod¾a tohto
zákona.
(2) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vz•ahujú na zamestnávate¾ov a zamestnancov pod¾a § 1 ods. 1, obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku alebo priemernej mzde, je tým funkèný plat pod¾a § 15 ods. 4
alebo odseku 5 alebo funkèný plat pod¾a § 55 ods. 8 a 9
priznaný zamestnancovi v èase, keï vznikol dôvod na
jeho použitie.
(3) Ak sa na úèely výpoètu peòažných plnení vychádza pod¾a všeobecne záväzných právnych predpisov
z priemerného èistého zárobku zamestnanca, zis•uje
sa tento zárobok z funkèného platu odpoèítaním súm
poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti, príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie a preddavku na daò z príjmov
fyzických osôb vypoèítaných pod¾a podmienok a sadzieb platných pre zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa
tento èistý funkèný plat zis•uje.
(4) Pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých
sa vz•ahuje tento zákon, zamestnávate¾ neuplatní
ustanovenia § 43 ods. 1, § 96 ods. 3, § 118 ods. 2 a 3,
§ 119 ods. 2, § 120 až 124, § 125 ods. 2, § 127 ods. 1
až 3, § 128, § 134 a 135 Zákonníka práce.
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DRUHÁ ÈAS•
ÚÈAS• ZAMESTNANCOV
V PRACOVNOPRÁVNYCH VZ•AHOCH
§ 48
Kolektívne vyjednávanie
Kolektívne vyjednávanie vo verejnej službe je proces
vyjednávania o podmienkach zamestnania, ktorého
cie¾om je uzatvorenie kolektívnej dohody alebo kolektívnej zmluvy.
§ 49
Kolektívna dohoda
(1) V kolektívnej dohode možno upravi•
a) skrátenie pracovného èasu pod ustanovený rozsah
bez zníženia platu,
b) predåženie výmery dovolenky nad ustanovený rozsah,
c) zvýšenie stupníc platových taríf v závislosti od
predpokladaného vývoja priemernej mesaènej
mzdy zamestnanca v podnikate¾skej sfére a od
možností štátneho rozpoètu v príslušnom roku
s prihliadnutím na mieru úpravy minimálnej mzdy
a termín úèinnosti zvýšených stupníc platových taríf,
d) predåženie výpovednej doby nad rozsah ustanovený
v § 8,
e) výšku odstupného presahujúcu dvojnásobok funkèného platu,
f) výšku odchodného presahujúcu funkèný plat,
g) výšku príspevku zamestnávate¾a na doplnkové dôchodkové poistenie pod¾a osobitného predpisu,40)
h) výšku tvorby sociálneho fondu pod¾a osobitného
predpisu.41)
(2) Rokova• a uzatvára• kolektívnu dohodu môžu zástupcovia zamestnancov a zamestnávatelia (ïalej len
„zmluvné strany“), a to za
a) zamestnancov zástupcovia príslušných vyšších odborových orgánov a zástupcovia príslušných
ústredných odborových orgánov,
b) zamestnávate¾ov uvedených v § 1 ods. 1
1. písm. a) až c), e), f) a i) vládou splnomocnení
zástupcovia,
2. písm. d), g) a h) ich reprezentatívni zástupcovia.
§ 50
Postup pri vyjednávaní o uzatvorenie
kolektívnej dohody
(1) Kolektívne vyjednávanie sa zaène predložením
písomného návrhu na uzatvorenie kolektívnej dohody
jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
(2) Zmluvné strany sú povinné spolu rokova• a poskytova• si ïalšiu potrebnú súèinnos• tak, aby sa

40

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení

41

niektorých zákonov v znení zákona è. 409/2000 Z. z.

) § 3 ods. 1 písm. a) a b) prvý bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona è. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
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kolektívne vyjednávanie skonèilo najneskôr do konca
mesiaca mája bežného roka.
(3) Výdavky súvisiace s podmienkami zamestnania
pod¾a kolektívnej dohody sa zahrnú do návrhu zákona
o štátnom rozpoète, do návrhov poistných rozpoètov42)
pois•ovní zriadených na vykonávanie zdravotného poistenia, do rozpoètov vyšších územných celkov, do
rozpoètov obcí a do rozpoètov zamestnávate¾ov pod¾a
§ 1 ods. 1 písm. c), g) až i).
(4) Kolektívna dohoda nadobúda platnos• súèasne
s nadobudnutím úèinnosti zákona o štátnom rozpoète.
§ 51
Kolektívny spor
(1) Kolektívny spor pod¾a tohto zákona je spor o uzatvorenie kolektívnej dohody.
(2) Kolektívny spor riešia zmluvné strany predovšetkým zmierovacím konaním.
(3) Zmluvné strany si v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody môžu po vzájomnej dohode urèi• zmierovate¾a.
(4) Zmierovacie konanie pred zmierovate¾om sa považuje za neúspešné, ak sa do 30 dní od predloženia
písomného návrhu na zaèatie zmierovacieho konania
pred zmierovate¾om neuzatvorí kolektívna dohoda.
(5) Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej dohody po
konaní pred zmierovate¾om, môžu si zmluvné strany
urèi• paritnú zmierovaciu komisiu.
(6) Zmierovacie konanie pred zmierovacou komisiou
sa považuje za neúspešné, ak sa do 30 dní od predloženia písomného návrhu na zaèatie zmierovacieho konania pred zmierovacou komisiou neuzatvorí kolektívna dohoda.
(7) Ak zmierovacie konanie pod¾a odsekov 4 a 6 bolo
neúspešné, zvýšenie stupníc platových taríf a termín
úèinnosti ich zvýšenia navrhne vláda ako súèas• návrhu zákona o štátnom rozpoète.
§ 52
Štrajk v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody
(1) Ak nedôjde k uzatvoreniu kolektívnej dohody po
konaní pred zmierovate¾om a zmluvné strany nepostupujú pod¾a § 51 ods. 5, môže sa ako krajný prostriedok
v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody vyhlási•
štrajk.
(2) Zamestnanci, ktorí pri vykonávaní verejnej služby vykonávajú pracovné èinnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa podie¾ajú na
zabezpeèovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti
v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v školách alebo v školských zariadeniach, a zamestnanci pri obsluhe zariadení so štiep42
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nym materiálom si nemôžu právo na štrajk uplatni•,
ak by ich úèas•ou na štrajku došlo k ohrozeniu života
alebo zdravia obyvate¾stva.
(3) Zamestnanci pri vykonávaní verejnej služby, ktorí pracujú v oblasti postihnutej mimoriadnou udalos•ou,37) v ktorej bola príslušným štátnym orgánom vyhlásená mimoriadna situácia, si poèas trvania
mimoriadnej situácie nemôžu uplatni• právo na štrajk.
(4) Na štrajk v spore o uzatvorenie kolektívnej dohody sa primerane použije osobitný predpis. 43)
§ 53
Kolektívna zmluva
(1) Na zabezpeèenie oprávnených záujmov a potrieb
zamestnancov a na zlepšenie podmienok pri vykonávaní verejnej služby uzatvára zamestnávate¾ s príslušným odborovým orgánom kolektívnu zmluvu.
(2) V kolektívnej zmluve možno upravova• podmienky na poskytovanie platových náležitostí a ostatné
nároky zamestnancov v pracovných vz•ahoch len
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, kolektívnou
dohodou pod¾a § 49 ods. 1 a osobitným predpisom.44)
(3) Na kolektívne vyjednávanie pod¾a odseku 1 sa
vz•ahuje osobitný predpis. 43)
TRETIA ÈAS•
Prechodné ustanovenia
§ 54
(1) Zamestnanec, ktorý je ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona v pracovnom pomere k zamestnávate¾ovi uvedenému v § 1 ods. 1, spåòa predpoklady ustanovené v § 2 ods. 1 písm. a) až e) a zloží
s¾ub, ak sa naòho vz•ahuje táto povinnos• pod¾a § 5,
stáva sa zamestnancom pod¾a tohto zákona.
(2) Zamestnancovi, ktorý ku dòu nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona nespåòa predpoklady ustanovené v § 2 ods. 1, sa pracovný pomer skonèí na základe
zákona najneskôr do jedného mesiaca odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona. Pri takomto skonèení pracovného pomeru zamestnancovi patrí náhrada
vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesaèného
zárobku. Odstupné mu nepatrí.
(3) Pracovný pomer zamestnanca pod¾a odseku 2,
ktorému nevznikne pracovný pomer pod¾a tohto zákona, sa spravuje pod¾a predpisov platných pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona.
(4) Zamestnávate¾ je povinný informova• zamestnanca pod¾a odseku 2 o skonèení jeho pracovného
pomeru po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona bez
zbytoèného odkladu.
(5) Záväzky z kolektívnych zmlúv uzatvorených do
31. marca 2002 dotýkajúce sa dåžky pracovného èasu

) § 49 a § 75 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) Zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
44
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43
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a výmery dovolenky zostávajú zachované do uzatvorenia kolektívnej dohody pod¾a tohto zákona.
§ 55
(1) Zamestnancovi, ktorému zamestnávate¾ udelil
pod¾a osobitných predpisov45) výnimku z plnenia kvalifikaèného predpokladu vzdelania, táto výnimka zostáva zachovaná po celý èas vykonávania pracovnej
èinnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom,
aký má pracovná èinnos•, na ktorej vykonávanie bola
udelená výnimka. U takého zamestnanca sa neuplatní
§ 54 ods. 2.
(2) Zamestnancovi, ktorému zamestnávate¾ do dòa
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona udelil pod¾a
všeobecne záväzného právneho predpisu46) výnimku
z plnenia osobitného kvalifikaèného predpokladu,
zostáva táto výnimka zachovaná.
(3) Zamestnanca zamestnávate¾a uvedeného v § 1
ods. 1 písm. c), g) až i), ktorý dosiahol úplné stredné
vzdelanie a ku dòu úèinnosti tohto zákona nespåòa
kvalifikaèný predpoklad (stupeò) vzdelania pod¾a § 2
ods. 4 písm. d) až f), môže zamestnávate¾ výnimoène
zaradi• do platovej triedy, v ktorej je v katalógu zaradená ním vykonávaná najnároènejšia pracovná èinnos•, najdlhšie do 30. júna 2010. Èasové obmedzenie
pod¾a prvej vety neplatí pre zamestnanca, ktorého
odborná prax pod¾a § 18 ods. 2 písm. a) je ku dòu
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona najmenej 10 rokov, zamestnanec je starší ako 45 rokov a vykonáva
pracovnú èinnos• s rovnakým alebo obdobným charakterom ako pracovnú èinnos•, ktorú vykonával pred
nadobudnutím úèinnosti tohto zákona. Ak ide o takého zamestnanca, neuplatní sa § 54 ods. 2.
(4) Zamestnanca, ktorý bol zaradený do príslušnej
platovej triedy na základe ním vykonávanej èinnosti,
kde doteraz platný predpis nevyžadoval osobitný kvalifikaèný predpoklad, ktorý sa vyžaduje pod¾a tohto
zákona, zamestnávate¾ zaradí do platovej triedy, v ktorej je zaradená najnároènejšia ním vykonávaná pracovná èinnos• bez oh¾adu na osobitný kvalifikaèný
predpoklad, najdlhšie do 30. júna 2010. Èasové obmedzenie pod¾a prvej vety neplatí pre zamestnanca, ktorého odborná prax pod¾a § 18 ods. 2 písm. a) je ku dòu
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona najmenej 10
rokov a zamestnanec je starší ako 45 rokov.
(5) Zamestnanca obecnej polície, ktorý ku dòu úèinnosti tohto zákona nespåòa kvalifikaèný predpoklad
(stupeò) vzdelania pod¾a § 2 ods. 4 písm. c) a na
ktorého sa vz•ahuje § 27 zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona
è. 319/1999 Z. z., môže zamestnávate¾ výnimoène zaradi• do platovej triedy, v ktorej je v katalógu zaradená
ním vykonávaná najnároènejšia pracovná èinnos•,
najdlhšie do 30. júna 2003. Ak ide o takého zamestnanca, neuplatní sa § 54 ods. 2.
(6) Odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona je
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zamestnávate¾ povinný zaradi• zamestnanca do platovej triedy pod¾a § 16 a urèi• mu funkèný plat pod¾a
tohto zákona. Rovnako sa postupuje, ak ide o zamestnanca pod¾a § 17.
(7) Zamestnávate¾, ktorý na úèely odmeòovania zamestnancov pred úèinnos•ou tohto zákona uplatòoval
zákon è. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú
pohotovos• a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, je povinný na úèely urèenia tarifného
platu urèi• zamestnancovi zapoèítanú prax pod¾a § 18.
(8) Ak funkèný plat pod¾a odseku 6 nedosiahne
sumu, ktorá sa rovná platu urèenému pod¾a predpisov
platných do 31. marca 2002, a ak plat bol urèený
v súlade s týmito predpismi, zamestnancovi sa poskytuje funkèný plat v tejto sume. Platom urèeným pod¾a
predpisov platných do 31. marca 2002 je súèet tarifného platu alebo zvýšeného tarifného platu a príplatkov urèených mesaènou sumou, ak ide o zamestnanca, ktorému sa platové náležitosti urèovali pod¾a
zákona è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú
pohotovos• v rozpoètových a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov,
alebo priemerný zárobok zistený v rozhodnom období
pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, ak
ide o zamestnanca, ktorému sa mzda urèovala pod¾a
zákona è. 1/1992 Zb.
(9) Funkèný plat v sume pod¾a odseku 8 sa poskytuje iba poèas vykonávania najnároènejšej pracovnej
èinnosti, ktorú zamestnanec vykonáva v rámci opisu
pracovných èinností u toho istého zamestnávate¾a
a ktorá má rovnaký alebo obdobný charakter ako ním
vykonávaná najnároènejšia pracovná èinnos• pred
uplatnením tohto zákona.
(10) Zapoèítaná prax priznaná zamestnávate¾om
pod¾a predpisov platných pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona zostáva zamestnancovi zachovaná.
(11) Do èasu vykonávania verejnej služby na úèely
§ 8 sa zapoèítava aj èas trvania pracovného pomeru
zamestnanca pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, ak ide o zamestnávate¾ov uvedených v § 1
ods. 1.
§ 56
Ïalší plat pod¾a § 37 ods. 1 v roku 2002 zamestnancovi nepatrí.
§ 57
Opatrenia na odmeòovanie vydané pod¾a predpisov
platných pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona
strácajú platnos• odo dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.

45

) § 5 ods. 6 písm. a) a odseky 7 a 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov

46

v rozpoètových a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

) Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky è. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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§ 58
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1. zákon è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos• v rozpoètových a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 260/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 333/1997 Z. z. a zákona è. 190/1998 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 227/1992
Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu
v s•ažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 193/1996 Z. z.,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 249/1992
Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpoètových a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 169/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 279/1994 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 193/1996
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 157/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 193/2000 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 237/2001 Z. z.,
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4. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 250/1992
Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 637/1992 Zb.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 73/1993
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 157/1998 Z. z., nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 193/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 237/2001
Z. z.,
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 169/1993
Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraniènej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 157/1995 Z. z.,
6. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 229/1994
Z. z. o miere vyuèovacej povinnosti uèite¾ov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických
zamestnancov v znení nariadenia vlády Slovenskej
republiky è. 203/2000 Z. z.,
7. nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 30/1996
Z. z. o postupe a spôsobe zistenia východiskových
údajov o mzdách pre úpravu stupnice platových
taríf.
§ 59
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 313/2001 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ÈINNOSTI
S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE VO VEREJNEJ SLUŽBE
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom.
Obslužné práce alebo rutinné práce pod¾a pokynov alebo pod¾a zaužívaného postupu s presne stanovenými
výstupmi. Jednoduché administratívne práce, hospodársko-správne práce alebo ekonomické práce pod¾a presných
postupov a pokynov.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Samostatné rutinné práce pod¾a rámcových pokynov alebo zabezpeèovanie èasti zverenej agendy vyžadujúce
koordinovanie èinností v rámci organizaèného útvaru. Vykonávanie administratívnych prác alebo opakovaných
hospodársko-správnych prác, ekonomických prác alebo technických prác.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Samostatné ucelené rutinné práce, zvládnute¾né v rámci existujúcich štandardov alebo zabezpeèovanie agend,
spravidla so znaèným rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných èinností, s prípadnou spoluprácou s organizaènými útvarmi v rámci príslušného úseku, so zodpovednos•ou za výsledky práce ovplyvòujúce èinnos•
jednotlivcov i pracovných kolektívov mimo vlastného organizaèného útvaru.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Odborné práce alebo samostatné vykonávanie ucelených agend, spravidla s novými premenlivými informáciami,
s väzbami aj mimo súboru vykonávaných èinností, ktoré sa spracúvajú pod¾a rámcových postupov. Práce
vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizaènými útvarmi v rámci zamestnávate¾ského subjektu, so zodpovednos•ou za výsledky práce s dôsledkami pre iné organizaèné útvary prevažne v rámci vlastného zamestnávate¾ského
subjektu.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Odborné práce s požiadavkou vo¾by správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými, spravidla
neúplnými informáciami, s nepravidelnými termínmi dodania, prevažne spracúvanými pod¾a metodických pokynov
alebo vnútorných predpisov zamestnávate¾a, prípadne pod¾a všeobecne záväzných právnych predpisov. Práce
vyžadujúce pravidelnú spoluprácu aj s organizaènými útvarmi mimo vlastného zamestnávate¾a a so zodpovednos•ou za rozhodnutia a výsledky práce s dôsledkami pre organizaèné útvary aj mimo vlastného zamestnávate¾a.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom.
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Samostatné ucelené odborné práce so zvýšenými nárokmi na myslenie vyžadujúce spracúvanie nových a spravidla
neúplných informácií so znaèným rozsahom väzieb v rámci príslušného úseku èinností pod¾a všeobecne záväzných
právnych predpisov alebo pod¾a metodických usmernení s rámcovo stanovenými výstupmi. Práce vyžadujúce
osobitné podklady pri riešení zložitých problémov a spoluprácu s viacerými organizaènými útvarmi mimo vlastného
zamestnávate¾a a so zodpovednos•ou za výsledky práce, prípadne za rozhodnutia s dôsledkami pre organizaèné
útvary týchto subjektov, prípadne pre samy tieto subjekty.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad ustanovený osobitným
predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom.
Odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o vo¾be
správneho postupu na základe metodických usmernení, práce vyžadujúce si odborné konzultácie pri riešení
problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi mimo vlastného zamestnávate¾a. Samostatné zabezpeèovanie
zložitých úloh a agend alebo vykonávanie èiastkových tvorivých èinností s väzbami a súvislos•ami presahujúcimi rámec daného odboru èinností spojené so zvýšenou psychickou zá•ažou. Analytická a hodnotiaca èinnos•
pri príprave podkladov pre rozhodovací proces s dôsledkami pre viaceré subjekty mimo vlastného zamestnávate¾a.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným
predpisom.
Odborné špecializované práce s väzbami aj medzi rôznymi úsekmi èinností s vysokými nárokmi na myslenie
a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o vo¾be správneho postupu z mnohých možných riešení,
vyžadujúce špeciálne konzultácie pri riešení zložitých problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi mimo
vlastného zamestnávate¾a. Analytická a hodnotiaca èinnos• vrátane systémových prác spojených so zabezpeèovaním zložitých úsekov a agend. Systémová a syntetická èinnos• vo vymedzenej oblasti.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi èinností vykonávané pod¾a
individuálne stanovených postupov vopred neurèeným spôsobom. Koordinovanie urèených èastí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady. Koncepèné, systémové, metodické èinnosti alebo
výskumné práce so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.
12. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Vysokošpecializované odborné práce alebo zložité analytické a syntetické èinnosti, ktorých výsledkom sú riešenia
zásadného charakteru. Koordinovanie komplexov systémov s nárokmi na mimoriadne schopnosti, najmä tvorivé,
komunikaèné a pod. Výskumné a vývojové práce pri tvorbe nových riešení s cie¾om dosiahnu• znaèný pokrok na
príslušnom úseku èinnosti. Tvorivá interpretácia umeleckého diela.
13. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky principiálne novým originálnym spôsobom, ktoré si vyžaduje
vysokokoncepèné a tvorivé myslenie a schopnos• analýzy ve¾mi zložitých problémov a syntetické myslenie
s cie¾om dosiahnu• znaèný kvalitatívny pokrok v danom odbore èinnosti. Koordinovanie celoštátnych alebo
medzištátnych systémov so širokými vonkajšími a vnútornými väzbami. Tvorivá príprava a naštudovanie
umeleckého diela.
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14. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený
osobitným predpisom.
Tvorivé a vedecké práce pri spracúvaní úplne nových nekompletných informácií s nadväznos•ou na vedné odbory
zamerané na vypracúvanie hypotéz, nových originálnych riešení s nešpecifikovanými výstupmi. Experimentálne
alebo teoretické práce zamerané na získavanie nových poznatkov a ich prenášanie do praxe, napríklad v oblasti
medicíny alebo umenia.

Èiastka 131

Zbierka zákonov è. 313/2001

Strana 3401

Príloha è. 2
k zákonu è. 313/2001 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ÈINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE
ALEBO MANIPULAÈNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE VO VEREJNEJ SLUŽBE
1. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: neustanovujú sa.
Pomocné manipulaèné práce pod¾a presných postupov a pokynov s bežnou fyzickou námahou a s bežnou
zmyslovou zá•ažou.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: neustanovujú sa.
Prípravné práce s bežnou zmyslovou zá•ažou, prípadne pomocné práce so zvýšenou fyzickou námahou alebo
s rizikom pracovného úrazu. Obslužné rutinné opakujúce sa práce so zodpovednos•ou za vlastnú prácu, jednoduchú prácu a plne kontrolovate¾nú prácu.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: stredné vzdelanie.
Ucelené obslužné rutinné práce pod¾a daných postupov a prevádzkových režimov spojené s prípadnou hmotnou
zodpovednos•ou, so zvýšenou zmyslovou zá•ažou, s rizikom pracovného úrazu alebo s vysokou fyzickou námahou.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: stredné vzdelanie.
Odborné rutinné práce vykonávané pod¾a rámcových pokynov a spravidla spojené s hmotnou zodpovednos•ou, so
zvýšenou zmyslovou zá•ažou a so zodpovednos•ou za zdravie a bezpeènos• aj iných osôb. Organizovanie jednotlivých ¾ahko ovládate¾ných technologických procesov, prevádzkových procesov alebo iných procesov, alebo zariadení
s urèitou možnos•ou úpravy postupu. Jednoduché individuálne remeselné práce.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Rôznorodé odborné rutinné práce spojené spravidla s vysokou hmotnou zodpovednos•ou, so zvýšenou zmyslovou
zá•ažou, s prípadnou osobnou zodpovednos•ou za zdravie a bezpeènos• iných osôb, s presnými väzbami na ïalšie
pracovné procesy. Organizovanie alebo zabezpeèovanie chodu èiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo
zložitých zariadení s možnos•ou vo¾by postupu, spravidla spojené s vysokou zmyslovou zá•ažou a so zodpovednos•ou za zdravie a bezpeènos• iných osôb. Zložité individuálne remeselné práce.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
Ucelené odborné práce pod¾a rámcových postupov spojené spravidla s vysokou osobnou zodpovednos•ou za zdravie
a bezpeènos• iných osôb, s ve¾mi vysokou hmotnou zodpovednos•ou alebo so zodpovednos•ou za •ažko odstránite¾né škody s poèetnými väzbami na ïalšie pracovné procesy. Organizovanie alebo operatívne zabezpeèovanie
chodu ve¾mi zložitých zariadení, spravidla spojené so znaènou psychickou zá•ažou a so zodpovednos•ou za zdravie
a životy širšieho okruhu ïalších osôb. Individuálne remeselné práce so znaèným podielom tvorivej invencie alebo
individuálne remeselné vysoko odborné práce.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
Špeciálne odborné práce s možnos•ou samostatnej vo¾by pracovného postupu, spravidla spojené s vysokou
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osobnou zodpovednos•ou za bezpeènos• a životy širokého okruhu osôb alebo so zodpovednos•ou za spravidla
neodstránite¾né škody, s väzbami na prácu iných pracovných kolektívov. Organizovanie alebo operatívne zabezpeèovanie chodu súboru zložitých zariadení alebo prevádzkových procesov pod¾a všeobecných postupov, spravidla
spojené s vysokou psychickou zá•ažou, so stresovými situáciami a so zodpovednos•ou za škody vzniknuté
èinnos•ou zvereného úseku. Individuálne tvorivé majstrovské remeselné práce.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 313/2001 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY
(Sk mesaène)

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových stupòov

Poèet
rokov
praxe

Platová trieda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

do 2

4 800

4 910

5 070

5 300

5 680

6 120

6 630

7 180

7 870

8 340

8 850

9 400

10 040

10 790

2

do 4

4 970

5 090

5 260

5 510

5 910

6 370

6 900

7 470

8 190

8 680

9 210

9 780

10 450

11 230

3

do 6

5 130

5 260

5 450

5 710

6 130

6 610

7 170

7 770

8 510

9 020

9 570

10 170

10 860

11 680

4

do 9

5 300

5 440

5 640

5 910

6 360

6 860

7 440

8 060

8 840

9 360

9 940

10 550

11 280

12 120

5

do 12

5 470

5 620

5 830

6 120

6 580

7 110

7 710

8 350

9 160

9 700

10 300

10 930

11 690

12 560

6

do 15

5 640

5 800

6 010

6 320

6 810

7 360

7 980

8 650

9 480

10 040

10 660

11 320

12 100

13 010

7

do 18

5 800

5 970

6 200

6 530

7 030

7 600

8 260

8 940

9 800

10 390

11 020

11 700

12 510

13 450

8

do 21

5 970

6 150

6 390

6 740

7 260

7 850

8 530

9 240

10 120

10 730

11 380

12 090

12 920

13 900

9

do 24

6 140

6 330

6 580

6 940

7 480

8 100

8 800

9 530

10 450

11 070

11 740

12 470

13 330

14 340

10

do 28

6 310

6 510

6 770

7 150

7 710

8 340

9 070

9 820

10 770

11 410

12 110

12 850

13 750

14 780

11

do 32

6 470

6 680

6 960

7 350

7 930

8 590

9 340

10 120

11 090

11 750

12 470

13 240

14 160

15 230

12

nad 32

6 640

6 860

7 150

7 560

8 160

8 840

9 610

10 410

11 410

12 090

12 830

13 620

14 570

15 670
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Príloha è. 4
k zákonu è. 313/2001 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY,
KTORÝM SA URÈUJE TARIFNÝ PLAT POD¼A § 19 ODS. 9
(Sk mesaène)

Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových stupòov

Poèet
rokov
praxe

Platová trieda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

do 2

4 800

4 980

5 230

6 810

7 340

7 940

8 610

9 980

11 550

13 540

14 530

15 580

16 750

18 100

2

do 4

4 970

5 160

5 420

7 070

7 630

8 260

8 960

10 390

12 020

14 090

15 120

16 220

17 440

18 840

3

do 6

5 130

5 340

5 620

7 340

7 920

8 580

9 310

10 800

12 500

14 650

15 720

16 850

18 120

19 580

4

do 9

5 300

5 520

5 810

7 600

8 210

8 900

9 670

11 200

12 970

15 200

16 310

17 490

18 810

20 320

5

do 12

5 470

5 700

6 010

7 860

8 500

9 220

10 020

11 610

13 440

15 750

16 910

18 130

19 490

21 060

6

do 15

5 640

5 880

6 200

8 130

8 790

9 540

10 370

12 020

13 910

16 310

17 500

18 770

20 180

21 800

7

do 18

5 800

6 050

6 400

8 390

9 090

9 860

10 720

12 430

14 390

16 860

18 100

19 400

20 860

22 550

8

do 21

5 970

6 230

6 590

8 660

9 380

10 180

11 070

12 840

14 860

17 420

18 690

20 040

21 550

23 290

9

do 24

6 140

6 410

6 790

8 920

9 670

10 500

11 420

13 250

15 330

17 970

19 290

20 680

22 230

24 030

10

do 28

6 310

6 590

6 980

9 180

9 960

10 820

11 780

13 650

15 800

18 520

19 880

21 320

22 920

24 770

11

do 32

6 470

6 770

7 180

9 450

10 250

11 140

12 130

14 060

16 280

19 080

20 480

21 950

23 600

25 510

12

nad 32

6 640

6 950

7 370

9 710

10 540

11 460

12 480

14 470

16 750

19 630

21 070

22 590

24 290

26 250
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Príloha è. 5
k zákonu è. 313/2001 Z. z.

ROZPÄTIA PERCENTUÁLNEHO PODIELU Z PLATOVEJ TARIFY NAJVYŠŠIEHO PLATOVÉHO
STUPÒA PRÍSLUŠNEJ PLATOVEJ TRIEDY NA ÚÈELY URÈENIA PRÍPLATKU
ZA RIADENIE (§ 21)

Pôsobnos• zamestnávate¾a
Stupeò
riadenia

celoštátna
Magistrát hlavného
mesta Bratislavy,
Magistrát mesta
Košíc

I.
II.

krajská (regionálna)
obce nad 50 000
obyvate¾ov

okresná
obce od 10 000
do 50 000
obyvate¾ov

obvodná (miestna)
obce
do 10 000
obyvate¾ov

12 – 50

12 – 42

12 – 40

12 – 38

a

10 – 40

10 – 34

10 – 32

10 – 30

b

8 – 32

8 – 28

8 – 26

8 – 24

6 – 26

6 – 24

6 – 22

6 – 20

III.
IV.

3 – 20

Stupeò riadenia:
I.

– vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom,

II. a – vedúci zamestnanec, ktorý zodpovedá za zverený úsek èinnosti zamestnávate¾a a zastupuje štatutárny orgán
v èase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv a povinností a ktorý riadi viac útvarov; riadenie
viacerých útvarov sa nevyžaduje u vedúceho zamestnanca v organizácii s inou organizaènou štruktúrou,
t. j. vedúci zamestnanec na II. a stupni riadenia riadi aspoò jedného vedúceho zamestnanca na IV. stupni
riadenia alebo priamo riadi podriadených zamestnancov,
II. b – vedúci zamestnanec, ktorý zastupuje štatutárny orgán v rámci zvereného úseku èinnosti zamestnávate¾a,
prednosta mestského úradu, prednosta obecného úradu, velite¾ jednotky mestského požiarneho zboru,
a ktorý riadi viac útvarov; riadenie viacerých útvarov sa nevyžaduje u vedúceho zamestnanca v organizácii
s inou organizaènou štruktúrou, t. j. vedúci zamestnanec na II. b stupni riadenia riadi aspoò jedného
vedúceho zamestnanca na IV. stupni riadenia alebo priamo riadi podriadených zamestnancov,
III.

– vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov, alebo zástupca velite¾a jednotky mestského požiarneho zboru,
velite¾ zmeny požiarnej ochrany, velite¾ èaty požiarnej ochrany,

IV.

– vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu najmenej troch podriadených zamestnancov, alebo velite¾ družstva
požiarnej ochrany.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 313/2001 Z. z.

ZOZNAM ÈINNOSTÍ, PRI KTORÝCH VYKONÁVANÍ PATRÍ PRÍPLATOK
ZA PRÁCU V S•AŽENOM A ZDRAVIU ŠKODLIVOM PRACOVNOM PROSTREDÍ

I. skupina
A. PROFESIONÁLNE INFEKCIE
1. Vyšetrovanie a ošetrovanie chorých s infekènými chorobami a nosièov choroboplodných zárodkov v zariadeniach na lieèenie ostatných nákaz neuvedených v II. skupine (ïalej len „ostatná nákaza“).
2. Odber biologického materiálu od chorých s infekènými chorobami spôsobenými ostatnými nákazami
a nosièov choroboplodných zárodkov vrátane spracovania týchto materiálov v laboratóriách.
3. Manipulácia s bielizòou pred dezinfekciou v ambulantných a lôžkových zariadeniach na lieèenie ostatných
nákaz.
4. Ošetrovanie laboratórnych zvierat infikovaných ostatnými nákazami.
5. Práca v mikrobiologických, imunologických a ïalších laboratóriách na diagnostiku ostatných nákaz vrátane
dekontaminácie a umývania skla.
6. Overovanie vrátane mikrobiologickej kontroly nových kultivaèných diagnostických pôd a biochemických
testov (setov) zameraných na ostatné nákazy.
7. Bakteriologická, sérologická a imunologická príprava antigénov, oèkovacích látok a autovakcín proti
ostatným nákazám.
8. Profesionálne epidemiologické, epizootologické, zoologické, entomologické a ekologické vyšetrovanie vrátane
vykonávania a kontroly opatrení v ohnisku ostatných nákaz.
9. Vyšetrovanie a ošetrovanie vrátane odberu a spracovania biologického materiálu chorých lieèených na
komplikácie spôsobené infekèným èinite¾om po imunosupresívnej lieèbe tak bakteriálneho, ako aj vírusového
pôvodu alebo chorých s infekènými komplikáciami nádorových ochorení tak bakteriálneho, ako aj vírusového
pôvodu.
10. Vyšetrovanie a ošetrovanie vrátane odberu a spracovania biologického materiálu pacientov na jednotkách
intenzívnej starostlivosti, koronárnych jednotkách, resuscitaèných oddeleniach a v lôžkových zariadeniach im
postavených na roveò.
11. Ošetrovanie a vyšetrovanie vrátane odberu a spracovania biologického materiálu spravidla v lôžkových
oddeleniach s imobilnými alebo dlhodobo na lôžko pripútanými pacientmi, ako sú napr. chorí po prekonanom ikte,
s rozsiahlymi popáleninami, gerontopsychiatrickí pacienti, chorí v lieèebniach pre dlhodobo chorých a pod.
12. Manipulácia s bielizòou pred jej dezinfekciou vo všetkých ambulanciách a lôžkových zariadeniach, kde
dochádza ku kontaminácii bielizne infekèným materiálom, krvou a iným biologickým materiálom.
13. Prevoz infekène chorých vrátane dezinfekcie vozidiel.
14. Ošetrovanie a vyšetrovanie vrátane odberu a spracovania biologického materiálu chorých s kožnými
chorobami bakteriálneho, mykotického alebo parazitálneho pôvodu vrátane manipulácie s kontaminovanou
bielizòou.
15. Práce v zariadeniach, v ktorých sa zvyèajne poskytuje príplatok za práce, pri ktorých nedochádza k stálemu
(opakovanému) a priamemu styku s pacientmi alebo s biologickým materiálom, ale tento kontakt nemožno vylúèi•.
Údržbárske, pomocné a administratívne práce, odvoz odpadkov z týchto pracovísk, upratovacie práce a pod.
16. Vybrané práce v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva hemodialýza, ïalej vybrané práce v pooperaèných
izbách, pri ktorých nedochádza k stálemu (opakovanému) a priamemu styku s pacientmi alebo s biologickým
materiálom, ale tento kontakt nemožno vylúèi• (napr. komplexná údržba zdravotníckej techniky, demineralizaèná
stanica a pod., práce diétnych sestier spojené s prípravou stravy a s manipuláciou so stravou vrátane prevažovania
zvyškov stravy u pacientov s bilanènými diétami, poradenská a psychologická služba vrátane spracovania
písomných materiálov z hemodialyzaèných oddelení, umývanie riadu a upratovacie práce na týchto pracoviskách
a pod.).
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17. Práce spojené s chirurgickými výkonmi s použitím mimotelového obehu vrátane inštrumentácie a ïalších
pomocných prác v operaènej sále (napr. v kardiochirurgii, cievnej chirurgii, pri transplantáciách a pod.).
18. Laboratórne spracovanie biologických materiálov z gastroenterologických pracovísk, t. j. najmä krvi, žalúdkového a duodenálneho obsahu, žlèe, pankreasovej š•avy, stolice a tkanivových biopsií, vrátane pomocných,
obslužných a upratovacích prác na týchto pracoviskách.
19. Laboratórne práce spojené s dôkazom patogénnych mikroorganizmov alebo ich toxínov a práce spojené
s dôkazom endo- a ekoparazitov v materiáli, ktorý bol nimi kontaminovaný alebo je z kontaminácie podozrivý (napr.
práce v laboratóriách na dokazovanie mykotoxínov, pri overovaní dezinfekèných a dezinsekèných metód a pod.).
20. Zvoz infekèného materiálu (napr. do laboratórií) vrátane s tým spojených prípravných a pomocných prác,
ako aj dezinfekcia dopravných prostriedkov.
21. Výskumné a rutinné práce vrátane diagnostických prác pri nemikrobiologických vyšetreniach a chemických,
biochemických, histologických, biofyzikálnych, hematologických, toxikologických, imunologických a iných analýzach v laboratóriách na spracovanie biologického materiálu, prièom je riziko kontaminácie tohto materiálu
patogénnymi mikroorganizmami a ich toxínmi (napr. práce spojené so spracovaním krvi akejko¾vek proveniencie,
tkanív, buniek, stolice, hnisu, mozgovomiechového moku, punktátov, sekrétov, exkrétov a pod., ale aj biologických
odpadových vôd.).
22. Práce spojené so sústavným vykonávaním odberov krvi a ïalších biologických materiálov.
23. Experimentálne a rutinné práce s bunkovými kultúrami, ak nejde o práce hodnotené príplatkom vyššieho
stupòa.
24. Pomocné a laboratórne práce na anatomických, patologicko-anatomických a súdnolekárskych pracoviskách
a na ïalších podobných pracoviskách, pri ktorých nedochádza k pravidelnému (opakovanému) a priamemu styku
s telami màtvych.
25. Odbery materiálov od kadaveróznych darcov.
26. Vykonávanie a kontrola vykonávania dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie.
27. Práce v mechanicko-biologickej èistiacej stanici odpadových vôd.
28. Práce v spa¾ovniach pevných odpadov.
29. Èistenie žúmp, kalových nádrží a ïalších zariadení na tuhý a tekutý odpad bez vstupu do kalového priestoru
vrátane odberov vzoriek týchto materiálov na laboratórne vyšetrenie.
30. Práce s tkanivami a orgánmi laboratórnych zvierat, ktoré predtým neboli zbavené špecifických a nešpecifických patogénnych zárodkov, ktorých sú nosite¾mi.
31. Vyšetrovanie a ošetrovanie ve¾kých laboratórnych zvierat (psy, opice a pod.) pred zaradením do experimentu
v karanténnych oddeleniach vrátane odberov biologického materiálu a orgánov pri vykonávaní pitiev týchto zvierat.
B. IONIZUJÚCE ŽIARENIE A NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE
1. Preprava rádioaktívnych látok, napríklad rádiofarmák, rádioaktívnych surovín, jadrového paliva v transportných obaloch.
2. Štrukturálna a spektrálna analýza látok röntgenovým žiarením, neutrónmi a elektrónmi na difraktometroch,
spektrometroch a röntgenofluorescenèných analyzátoroch.
3. Nedeštruktívna priemyselná gamadefektoskopia vykonávaná výluène na stabilných defektoskopických
pracoviskách pomocou röntgenových prístrojov a uzavretých gama žiarièov.
4. Práce na priemyselných pracoviskách s uzavretými rádioaktívnymi žiarièmi mimo kontrolovaného pásma,
montáž, demontáž a dozimetrická kontrola priemyselných rádioizotopových indikaèných zariadení.
5. Práce na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiarièmi vykonávané mimo kontrolovaného pásma
pracoviska.
6. Pranie pracovných odevov a bielizne z pracovísk s rádioaktívnymi látkami a manipulácia s touto bielizòou
a odevmi pred praním.
7. Práce pri výskume a overovaní nových metód na meranie ionizujúceho žiarenia, práce pri ciachovaní
a kalibrácii dozimetrických prístrojov.
8. Práce na stomatologických röntgenových pracoviskách pri snímkovaní pacientov.
9. Práce pri snímkovaní pacientov na rádiodiagnostických pracoviskách vykonávaných výluène z obsluhovne
pomocou dia¾kovo ovládaných röntgenových prístrojov, bez prítomnosti vyšetrujúceho vo vyšetrovni.
10. Práce na rádioterapeutických pracoviskách pri používaní röntgenových prístrojov, uzavretých rádioaktív-
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nych žiarièov a lineárnych urých¾ovaèov vykonávané výluène z obsluhovne pomocou dia¾kovo ovládaných prístrojov.
11. Práca kvalifikovaného experta pri dozore, kontrole a meraní na rizikových pracoviskách zaradených do
I. skupiny.
12. Práce s lasermi triedy II a nižšej, používanými na chirurgické zákroky.
13. Práce pri dozore, kontrole a meraní laserov.
14. Práce s impulznými typmi laserov vysokých a ve¾mi vysokých výkonov, napríklad v rádiolokácii, pri
geodetických a geofyzikálnych meraniach, analýzach mikroskopicky malých vzoriek, zábleskovej fotolýze, základnom výskume a pri ïalších špecializovaných prácach s podmienkou použitia prostriedkov na ochranu zdravia
prevyšujúcich triedu III a) pod¾a Úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky è. 20/1982
Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o hygienických zásadách pre prácu s lasermi.
15. Práce pri dozore, kontrole a meraní elektromagnetického po¾a s vysokou a ve¾mi vysokou frekvenciou.
16. Experimentálne práce pri štúdiu biologických úèinkov elektromagnetického po¾a s vysokou a ve¾mi vysokou
frekvenciou.
17. Výskumné a vývojové práce v obrazovej a reprodukènej technike pri nastavovaní, skúšaní a opravách
prototypov a funkèných vzorov obrazovky, ktorá je zdrojom ionizujúceho žiarenia.
18. Práce pri zabezpeèovaní opatrení spojených s likvidáciou radiaèných udalostí.
C. CHEMICKÉ KARCINOGÉNY
1. Vykonávanie analýz karcinogénov a mutagénov (látok s genotoxickým úèinkom) a testov genotoxického
úèinku týchto látok.
2. Testovanie mutagénnych úèinkov chemických látok vrátane vyšetrovania napríklad periférnych lymfocytov
u zamestnancov pracujúcich s rizikom týchto látok.
3. Obsluha sterilizátorov využívajúcich plynné látky (etylénoxid, formaldehyd).
4. Rutinné a výskumné práce spojené s prípravou a aplikáciou cytostatík na pracoviskách, kde chemoterapia
je lieèebnou disciplínou iba zriedka. Týka sa to tak prípravy (riedenia) cytostatík, ako aj ošetrovania pacientov
lieèených cytostatikami a manipulácie s bielizòou a exkrétmi týchto pacientov, ktoré sú kontaminované biodegradaènými alebo aktivovanými bioproduktmi lieèby cytostatikami.
5. Rutinné a výskumné práce, pri ktorých sa používajú látky typu akrylonitril, diazometán, epichlórhydrín,
etylénoxid a pod.
D. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
1. Odber a spracovanie materiálu na biologické expozièné testy.
2. Odber vzoriek pracovného ovzdušia a biologického materiálu na pracoviskách s následným spracovaním
odobraných vzoriek.
3. Vykonávanie dozoru na pracoviskách s výskytom chemických škodlivín a prachu, sledovanie zdravotného
stavu a odber s následným spracovaním vzoriek ovzdušia v laboratóriách, najmä na urèenie chemických škodlivín
a prašnosti a ich vplyvu na zdravie.
4. Vykonávanie zdravotného dozoru nad prácami vykonávanými na pracoviskách s výskytom chemických
škodlivín a prašnosti.
5. Práce spojené s inhalaènými pokusmi v plynových komorách vrátane odberu biologického materiálu a vzoriek
ovzdušia a vyšetrovania zdravotného stavu osôb s cie¾om urèi• vz•ah medzi koncentráciami látok v ovzduší, ich
metabolitov v biologickom materiáli a zdravotným stavom.
6. Príprava vzoriek prachu na testovanie fibrinogénnej aktivity.
7. Práce anesteziologických tímov pri poskytovaní celkovej anestézie pri anestéziách plynnými anestetikami
alebo parami kvapalných anestetík (napr. halotan, éter, oxid dusný, cyklopropán) a ïalšie práce na anesteziologicko-resuscitaèných oddeleniach pri poskytovaní anestézie.
8. Práce v toxikologickom, chemickom, fyzikálno-chemickom a biologickom alebo inom skúšobnom laboratóriu
pri kvalitatívnych a kvantitatívnych rozboroch vrátane prípravy vzoriek na analýzu za predpokladu, že analyzovaná
látka je pre èloveka nebezpeèná a z tohto dôvodu práca s òou vyžaduje vysokú odbornos• a dodržiavanie nároèných
preventívnych opatrení vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (napr. chemické analýzy
takých zlúèenín v laboratóriách na kontrolu lieèiv, chemické analýzy látok neznámeho zloženia, pri ktorých možno
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dôvodne predpoklada•, že majú vlastnosti takých zlúèenín, chemické analýzy cytostatík, hadích jedov, hormónov,
substancií antibiotík, živých vakcín a pod.).
9. Testovanie toxicity látok s neznámymi úèinkami na laboratórnych zvieratách vrátane ošetrovania týchto
zvierat a analytickochemického, biochemického, toxikologického a histologického spracovania materiálov z nich.
10. Práce spojené s priamym kontaktom s nevytvrdenými živicami (akrylátmi), so vznikom prašnosti •ažkých
kovov a prašnosti oxidu kremièitého pri èistení zdrsòovaním.
11. Laminovanie pod¾a sadrového alebo dreveného modelu.
12. Miešanie fenoplastických živíc a ich ruèné nanášanie na sklenú priadzu.
13. Príprava bežných, pe¾ových, bakteriálnych, plesòových, príp. iných alergénov a práce spojené s inhalaènými
pokusmi v plynových komorách, najmä pri vykonávaní provokaèných inhalaèných testov.
14. Práce v poloprevádzkových podmienkach pri základnom i aplikovanom výskume a vývoji, výrobe, spracovaní
a úprave, ruènej manipulácii pri skladovaní, delení a balení látok, ak surovina, polotovar, resp. hotový výrobok sú
jedovaté a práca v týchto podmienkach je spojená s rizikom profesionálnej subakútnej a subchronickej otravy.
15. Práce v laboratóriách (chemických, fyzikálno-chemických, biochemických atï.) pri výskume a rozboroch
vrátane prípravy vzoriek za predpokladu, že analyzovaná, spracúvaná alebo vyrábaná látka je jedovatá.
E. FYZIKÁLNE VPLYVY
1. Opracúvanie zubných náhrad z tvrdého materiálu spojené s jednostranným a nadmerným za•ažením rúk,
prièom celkový èas práce spojený s pre•ažovaním malých svalových skupín ruky nepresahuje 50 % pracovného
èasu.
2. Èistenie, vyklepávanie kotlového kameòa, èistenie odluèovaèov popolèeka, komínového kanála, kotlov a pod.
3. Zhotovovanie sklárskych výrobkov na kahane a sklárskom sústruhu (napr. destilaèné kolóny a pod.).
4. Búranie a opravy výmurovky kotlov a pecí a •ahových kanálov bezprostredne po odstavení za tepla.
5. Obsluha výsypky a vyberanie škváry a popola v uzavretých priestoroch pod kotlom.
6. Práce vykonávané v prostredí nadmerného hluku, kde ekvivalentná hladina hluku pre osemhodinový
pracovný èas je vyššia ako 90 dB (A).
7. Práce s materiálmi, ktoré obsahujú azbest.

II. skupina
A. PROFESIONÁLNE INFEKCIE
1. Vyšetrovanie a ošetrovanie chorých na infekèné choroby a nosièov choroboplodných zárodkov vrátane odberu
materiálu na laboratórne vyšetrenie na pracoviskách s prevahou nákaz
1. 1. anaeróbnymi klostrídiami,
1. 2. antraxom,
1. 3. brucelózou,
1. 4. brušným týfusom a paratýfusom,
1. 5. cytomegalovirózou – CM vírusom,
1. 6. Ebstein-Barrovým vírusom,
1. 7. entamebou dyzentérie,
1. 8. legionellami,
1. 9. leprou,
1.10. ¾udskými retrovírusmi vrátane HIV, vírusom SV 40,
1.11. morom,
1.12. cholerou,
1.13. multirezistentnou infekciou,
1.14. mykoplazmami,
1.15. onkogénnymi ¾udskými vírusmi typu DNA, RNA,
1.16. opièími a ¾udskými herpetickými vírusmi,
1.17. orgánovými mykózami,
1.18. pasteurelózou,
1.19. pomalými vírusovými infekciami,
1.20. syfilisom,
1.21. psitakózou a ornitózou,
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retrovírusmi,
rikettsiózami vrátane Q-horúèky,
toxoplazmózou,
tuberkulózou,
vírusovými hemoragickými horúèkami vrátane vírusu Marburg a Ebola,
vírusmi hepatitíd všetkých skupín,
vírusmi vyvolávajúcimi zápaly centrálnej nervovej sústavy vrátane besnoty,
vírusom lymfocytárnej choriomeningitídy (LCMV),
Weilovou chorobou,
spôsobených bakteriálnymi toxínmi,
spôsobených mykotickými toxínmi

(ïalej len „uvedená nákaza“).
2. Výskum alebo vývoj, mikrobiologická kontrola a overovanie nových diagnostických pôd a biochemických
testov zameraných na diagnostiku niektorých z uvedených nákaz.
3. Práce so živými kmeòmi mikroorganizmov, prípadne ich toxínmi v laboratóriách vykonávajúcich štúdium
ich vlastností, izoláciu kmeòov na prípravu antigénov a oèkovacích látok, ak •ažiskom práce sú uvedené nákazy.
4. Práce pri dezinfekcii a dezinsekcii, dekontaminácii a umývaní skla, manipulácia s bielizòou a jej pranie
a pod. v infekèných oddeleniach zdravotníckych a veterinárnych zariadení a ústavov a diagnostických pracovísk
s •ažiskom uvedených nákaz.
5. Vykonávanie a kontrola dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie s •ažiskom rizika uvedených nákaz.
6. Prevoz infekène chorých osobitnými útvarmi záchrannej služby vrátane dezinfekcie vozidiel s •ažiskom rizika
uvedených nákaz.
7. Práce pri vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v zariadeniach, v ktorých boli ošetrovaní chorí
alebo vykonávané akéko¾vek ïalšie práce (laboratórne vrátane prác so zvieratami a pod.) s výskytom uvedených
nákaz.
8. Rutinné a výskumné práce vrátane diagnostických v mikrobiologických a imunologických laboratóriách
spracúvajúcich vzorky s výskytom uvedených nákaz a práce pri ošetrovaní laboratórnych zvierat infikovaných
niektorou z uvedených nákaz.
9. Výskumné a rutinné práce vrátane diagnostických prác pri nemikrobiologických vyšetrovaniach a chemických, biochemických, biofyzikálnych, hematologických, toxikologických, imunologických, histologických a iných
analýzach v laboratóriách na spracovanie biologického materiálu, prípadne vrátane vyšetrovania a ošetrovania
laboratórnych zvierat, ak ide o vzorky z pracovísk s •ažiskom uvedených nákaz.
10. Vyšetrovacie, prípravné a pomocné práce vrátane manipulácie s telami màtvych na patologických a súdnolekárskych oddeleniach v prípadoch predchádzajúceho ochorenia niektorou z uvedených nákaz.
11. Rutinné a výskumné práce s laboratórnymi zvieratami umelo infikovanými uvedenými nákazami.
12. Práce pri likvidácii produkèných a laboratórnych zvierat infikovaných niektorou z uvedených nákaz.
13. Manipulácia s bielizòou a jej pranie, dekontaminácia a umývanie skla v prostredí, prevádzkach a zariadeniach s •ažiskom uvedených nákaz.
14. Práce pri profesionálnom epidemiologickom vyšetrovaní vrátane vykonania a kontroly opatrení v ohnisku
niektorej z uvedených nákaz.
15. Experimentálne a výskumné práce so živými kmeòmi patogénnych mikroorganizmov uvedených nákaz
a s ich toxínmi pri štúdiu úèinnosti dezinfekèných látok pre zdravotnícku, veterinárnu a experimentálnu prácu
a pri vykonávaní a kontrole dezinfekcie v zdravotníckej a veterinárnej praxi.
16. Výroba a výskum bakteriálnych a vírusových vakcín, antigénov, suspenzií, bakteriálnych lyzátov a bakteriofágov; práce s kmeòmi, oèkovanie a kultivácia všetkých druhov, izolácia kultúr, príprava toxínov a práce s nimi,
priemyselné spracovanie ve¾kého množstva vírusov, oèkovanie a preoèkovanie vírusov, homogenizácia a lyofilizácia;
obsluha výrobných zariadení a skúšky kvality pri výskume a výrobe vírusových a bakteriálnych vakcín a ostatných
produktov.
17. Spracovanie línií ¾udských a opièích transformovaných heteroploidných buniek nádorového charakteru,
práce s týmito kultúrami, príprava a udržiavanie vírusov.
18. Kultivácia a s òou spojené komplexné spracovanie ¾udských buniek a ¾udských nádorových buniek
infikovaných ¾udskými onkogénnymi vírusmi DNA, RNA a onkogénmi vrátane prípadného prídavku onkogénnych
vírusov v bunkových kultúrach.
19. Výskumné práce spojené s využitím bunkových kultúr na kultiváciu pôvodcov vírusových ochorení centrálnej
nervovej sústavy.
20. Výroba a výskum monoklonálnych protilátok; práca s patogénnymi mikróbami a vírusmi, imunizácia zvierat,

Èiastka 131

Zbierka zákonov è. 313/2001

Strana 3411

ošetrovanie infikovaných zvierat, príprava antigénov z nádorových tkanív, práca s potenciálne patogénnymi
¾udskými sérami, kultivácia buniek cicavcov potenciálne obsahujúcich mikrobiálne a vírusové patogény, prípadne
onkogénne vírusy.
21. Práce so vstupnými plazmatickými materiálmi a kontrola ich kvality, izolaèné a frakcionaèné postupy
a lyofilizácia plazmatických materiálov a ïalšie obdobné práce pri výrobe a výskume krvných derivátov na báze
¾udských plazmatických materiálov.
22. Štúdium preparátov proti spektru vírusov na tkanivových kultúrach, kuracích embryách a na zvieratách.
23. Ošetrovanie opíc v karanténe a práca s nimi.
24. Spracovanie orgánov opíc na primárne kultúry buniek a experimentálne a rutinné práce s týmito kultúrami.
25. Spracovanie opièej krvi a práca s opièími krvinkami pri sérologickom testovaní a prevádzkovej kontrole
vírusových vakcín.
26. Vyšetrovanie a ošetrovanie chorých na hemodialyzaèných jednotkách intenzívnej starostlivosti po vykonaných transplantáciách, retransplantáciách a kardiochirurgických výkonoch vrátane odberov a spracovania materiálov na laboratórne vyšetrenie, t. j. práce spojené s priamym a stálym kontaktom s pacientmi a biologickým
materiálom.
27. Vykonávanie lieèebnej telesnej výchovy na hemodialyzaèných pracoviskách.
28. Spracovanie vzoriek krvi z hemodialyzaèných oddelení.
29. Práce na špecializovaných gastroenterologických pracoviskách [diagnostické a terapeutické metódy digestívnej endoskopie, bioptické vyšetrenie zažívacieho ústrojenstva (trubice), peèene, pankreasu, funkèné vyšetrenia
spojené so sondážou a odberom žalúdoèného a duodenálneho obsahu, pankreasovej š•avy a stolice] vrátane
èrevných výplachov v prevádzkach prírodných lieèebných kúpe¾ov.
30. Obsluha spa¾ovacej pece pri likvidácii uhynutých ve¾kých infikovaných produkèných a pokusných zvierat
(napr. koní, hovädzieho dobytka, baranov).
31. Práce zdravotníkov a veterinárnych pracovníkov pri priamom styku s infekèným materiálom a predmetmi
vrátane odpadu v asanaèných ústavoch, kafilériách, veterinárnych prosektúrach a pod.
32. Rozplòovanie, namrazovanie a lyofilizácia infekèných materiálov.
33. Vyšetrovanie a ošetrovanie chorých v špecializovaných infekèných oddeleniach nemocníc a lieèební na
lieèenie vzácnych, cudzokrajných a málo známych ochorení s technicky zložito zabezpeèovate¾nou ochranou pred
nákazou, vyšetrovanie a ošetrovanie osôb vracajúcich sa z tropických a subtropických krajín.
34. Prípravné, pomocné a vyšetrovacie práce v pitevniach vrátane manipulácie s telami màtvych a v mikrobiologických a imunologických laboratóriách anatomických, patologicko-anatomických a na súdnolekárskych pracoviskách.
35. Práce spojené s priamym a stálym kontaktom s telami màtvych.
36. Èistenie žúmp, kalových nádrží a ïalších zariadení na tuhý a tekutý odpad so vstupom do kalového priestoru
vrátane odberov vzoriek týchto materiálov na laboratórne vyšetrenie.
37. Nièenie myší a potkanov (deratizácia) v priechodných stokách.
B. IONIZUJÚCE ŽIARENIE A NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE
1. Nedeštruktívna priemyselná gamadefektoskopia vykonávaná na prechodných defektoskopických pracoviskách pomocou röntgenových prístrojov a uzavretých gama žiarièov.
2. Práce pri výrobe rádioaktívnych žiarièov, kontrola tesnosti uzavretých rádioaktívnych žiarièov, montáž
a demontáž uzavretých žiarièov do ochranných tieniacich krytov, prepravných obalov, práce v centrálnom sklade
rádioaktívnych žiarièov.
3. Práce na pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiarièmi vykonávané v kontrolovanom pásme pracoviska.
4. Aplikácia rádioaktívnych látok pacientom pri lieèbe a diagnostike otvorenými rádioaktívnymi žiarièmi
v zdravotníckych zariadeniach, ošetrovanie pacientov s aplikovanými rádionuklidmi.
5. Práce s röntgenovým stimulátorom pri plánovaní rádioterapie, práca s uzavretými žiarièmi pri vnútrodutinovej, vnútrotkanivovej a povrchovej aplikácii rádioaktívnych žiarièov vrátane prípravy žiarièov a obsluhy pacientov.
6. Manipulácia s rádioaktívnymi odpadmi, obsluha zariadení na spracovanie tuhých, kvapalných a plynných
odpadov, napríklad nalisovaním, spa¾ovaním, separáciou, zahustením, koncentráciou a pod., a dekontaminácia
zariadení a pracovných priestorov na pracoviskách s rádioaktívnymi látkami zaradenými do II. skupiny.
7. Používanie röntgenových prístrojov na snímkovanie pacientov na lôžku a v operaèných sálach.
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8. Práce s pojazdnými röntgenovými prístrojmi na operaèných sálach pri chirurgických výkonoch.
9. Špeciálne rádiodiagnostické vyšetrenia a práce pri vyšetrovaní pacientov na rádiodiagnostických pracoviskách vykonávané pomocou skiaskopie, ktoré vyžadujú prítomnos• vyšetrujúceho vo vyšetrovni.
10. Oprava, skúšanie a testovanie röntgenových prístrojov a vykonávanie skúšok ich kvality.
11. Práca kvalifikovaného experta pri dozore, kontrole a meraní na pracoviskách s rizikovou prácou.
12. Práca na pracoviskách, kde dlhodobá priemerná objemová aktivita radónu v ovzduší prekraèuje hodnotu
1 000 Bq/m3.
13. Základný a aplikovaný výskum, vývojové a ïalšie práce pri riadení, prevádzke, obsluhe a údržbe urých¾ovaèov èastíc, školných reaktorov a neutrónových generátorov.
14. Výskumné a experimentálne práce na zvieratách s rádioaktívnymi látkami, aplikácia rádionuklidov zvieratám a ošetrovanie zvierat s aplikovanými rádionuklidmi.
15. Práce zamestnancov štátnych zdravotných ústavov pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
16. Práce s pulzovými generátormi s ve¾mi vysokými frekvenciami a s priemernou výkonovou hustotou od 6 do
10 mW cm-2 stredného výkonu pri osemhodinovom pracovnom èase.
17. Nastavovanie pulzových laserov a rezacích laserových jednotiek.
C. CHEMICKÉ KARCINOGÉNY
1. Èinnosti na pracoviskách spojené s odberom s následným spracovaním vzoriek ovzdušia a biologického
materiálu na pracoviskách, kde sa vyrábajú alebo spracúvajú preukázané a podozrivé chemické karcinogény pre
èloveka, a na pracoviskách s rizikom chemickej karcinogenity pre èloveka pod¾a Úpravy Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej socialistickej republiky è. 4/1985 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi.
2. Rutinné a výskumné práce spojené s prípravou a aplikáciou cytostatík na onkologických, prípadne na ïalších
pracoviskách, kde chemoterapia je stálou lieèebnou disciplínou, vrátane prípravy a riedenia cytostatík, ošetrovania
pacientov lieèených cytostatikami a manipulácia s bielizòou a exkrétmi týchto pacientov, ktoré sú kontaminované
biodegradaènými alebo aktivovanými bioproduktmi lieèby cytostatikami.
3. Kultivácia a s òou spojené komplexné spracovanie ¾udských buniek vrátane prípadného prídavku chemických karcinogénov v bunkových kultúrach.
4. Podávanie látok s preukázaným karcinogénnym a mutagénnym úèinkom alebo látok, pri ktorých možno
takýto úèinok predpoklada•, pokusným zvieratám, odber biologického materiálu týmto zvieratám a jeho biochemické a analytickochemické spracovanie na špecializovaných pracoviskách.
5. Rutinné a výskumné práce, pri ktorých sa používajú látky typu benzidin, vinylchlorid, 4-aminobifenyl,
2-naftylamín, 6-mocný chróm a pod.
D. CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
1. Výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách s výskytom chemických a fyzikálnych škodlivín
zaradených do kategórie 3 a 4 pod¾a Pokynu è. 13/1986 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky na vykonávanie hygienického dozoru na pracoviskách a vyhlasovanie rizikových prác.
2. Práce s vysokorizikovými chemickými škodlivinami, ktoré sú klasifikované ako mimoriadne nebezpeèné jedy,
vykonávané v úzkom kontakte s nimi, keï výkon práce je podmienený nároènou odbornou prípravou, individuálnou
fyziologickou a psychologickou spôsobilos•ou a vysokými požiadavkami na dôsledné dodržiavanie zásad ochrany
zdravia a bezpeènosti práce.
E. FYZIKÁLNE VPLYVY
1. Práce v pretlakových (hyperbarických) komorách.
2. Opracúvanie zubných náhrad z tvrdého materiálu spojené s jednostranným a nadmerným za•ažením rúk,
prièom celkový èas práce spojený s pre•ažením malých svalových skupín ruky presahuje 50 % pracovného èasu.
3. Práce pilotov a posádok vrtu¾níkov.
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Príloha è. 7
k zákonu è. 313/2001 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesaène)
Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových stupòov

Poèet
rokov
praxe

Platová trieda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

do 2

4 800

4 930

5 100

5 350

5 790

6 390

7 220

7 990

8 910

9 720

10 130

10 840

11 660

12 620

2

do 4

4 970

5 110

5 290

5 550

6 020

6 640

7 440

8 230

9 200

10 020

10 540

11 280

12 130

13 130

3

do 6

5 130

5 280

5 480

5 760

6 250

6 890

7 610

8 420

9 410

10 260

10 950

11 720

12 610

13 650

4

do 9

5 300

5 460

5 670

5 970

6 480

7 150

7 890

8 740

9 770

10 650

11 370

12 160

13 080

14 170

5

do 12

5 470

5 640

5 860

6 180

6 700

7 400

8 170

9 060

10 120

11 030

11 780

12 610

13 560

14 680

6

do 15

5 640

5 820

6 050

6 390

6 930

7 650

8 460

9 370

10 480

11 420

12 190

13 050

14 040

15 200

7

do 18

5 800

5 990

6 240

6 590

7 160

7 900

8 740

9 690

10 830

11 810

12 600

13 490

14 520

15 720

8

do 21

5 970

6 170

6 430

6 800

7 390

8 150

9 020

10 000

11 190

12 200

13 010

13 930

15 000

16 230

9

do 24

6 140

6 340

6 620

7 010

7 620

8 400

9 300

10 320

11 540

12 580

13 420

14 370

15 470

16 750

10

do 28

6 310

6 520

6 810

7 220

7 850

8 660

9 580

10 640

11 900

12 970

13 840

14 810

15 950

17 270

11

do 32

6 470

6 690

7 000

7 420

8 080

8 910

9 860

10 950

12 250

13 360

14 250

15 250

16 420

17 780

12

nad 32

6 640

6 870

7 190

7 630

8 300

9 160

10 140

11 270

12 610

13 750

14 670

15 700

16 900

18 300
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Platový
stupeò

