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154
ZÁKON
z 28. marca 2001
o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti,
vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky
z toho vyplývajúce, zodpovednostné vz•ahy, disciplinárne konanie a samosprávu prokurátorov,
b) postavenie právnych èakate¾ov prokuratúry, ich
práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ich disciplinárnu zodpovednos•.
(2) Postavenie a pôsobnos• prokuratúry, postavenie
a pôsobnos• generálneho prokurátora, pôsobnos•
ostatných prokurátorov, organizáciu a riadenie prokuratúry ustanovuje osobitný zákon.1)
DRUHÁ ÈAS•

b) krajská prokuratúra, ak ide o námestníka krajského prokurátora, prokurátora krajskej prokuratúry,
okresného prokurátora, námestníka okresného
prokurátora a prokurátora okresnej prokuratúry,
c) vyššia vojenská prokuratúra, ak ide o námestníka
vyššieho vojenského prokurátora, prokurátora vyššej vojenskej prokuratúry a vojenského obvodného
prokurátora,
d) vojenská obvodná prokuratúra, ak ide o námestníka vojenského obvodného prokurátora a prokurátora vojenskej obvodnej prokuratúry.
(2) Služobný úrad
a) koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru prokurátora a právnych vz•ahov
s ním súvisiacich, ak tento zákon neustanovuje
inak,
b) vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru
prokurátora v osobnom spise prokurátora,
c) zabezpeèuje ochranu osobných údajov prokurátora,
d) plní ïalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3) Najvyšší služobný úrad je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva doh¾ad nad èinnos•ou ostatných
služobných úradov uvedenou v odseku 2.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(4) Ak ide o prokurátora, ktorý je vojakom vykonávajúcim profesionálnu službu2) (ïalej len „prokurátor
vojenskej prokuratúry“), v jeho právnych vz•ahoch súvisiacich so vznikom, zmenami a skonèením vojenskej
služby koná a rozhoduje v mene štátu služobný orgán
ustanovený osobitným zákonom.3)

§2

§4

PROKURÁTORI
PRVÁ HLAVA

Postavenie prokurátora

Vedúci služobného úradu a vedúci prokurátor

Prokurátor sa výkonom svojej funkcie podie¾a na
ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

(1) Na èele služobného úradu je vedúci služobného
úradu.

§3
Služobný úrad prokurátora
(1) Služobný úrad prokurátora je
a) generálna prokuratúra, ak ide o námestníka generálneho prokurátora, prokurátora generálnej prokuratúry, krajského prokurátora a vyššieho vojenského prokurátora,
1

(2) Vedúcim služobného úradu je
a) generálny prokurátor, ak ide o generálnu prokuratúru,
b) krajský prokurátor, ak ide o krajskú prokuratúru,
c) vyšší vojenský prokurátor, ak ide o vyššiu vojenskú
prokuratúru,
d) vojenský obvodný prokurátor, ak ide o vojenskú
obvodnú prokuratúru.
(3) Vedúci služobného úradu je vedúcim prokuráto-

) Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
) § 2 ods. 1 písm. b) druhý bod zákona è. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
3
) § 4 ods. 1 zákona è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
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rom. Ïalšími vedúcimi prokurátormi v rozsahu urèenom príslušným vedúcim služobného úradu sú námestníci generálneho prokurátora, hlavný vojenský
prokurátor, zástupca hlavného vojenského prokurátora, námestníci krajského prokurátora, námestník vyššieho vojenského prokurátora, okresný prokurátor,
námestník okresného prokurátora, námestník vojenského obvodného prokurátora, generálny riadite¾ sekcie, zástupca generálneho riadite¾a sekcie, riadite¾ odboru, zástupca riadite¾a odboru, vedúci oddelenia
a náèelník oddelenia.
(4) Vedúceho služobného úradu zastupuje v ním urèenom rozsahu jeho práv a povinností príslušný vedúci prokurátor alebo iný poverený prokurátor.
§5
Služobný preukaz prokurátora
(1) Služobný preukaz prokurátora je verejná listina,
ktorou prokurátor preukazuje svoju totožnos•, funkciu a príslušnos• k prokuratúre.
(2) Služobný preukaz prokurátora vystaví prokurátorovi generálna prokuratúra.
(3) Prokurátor je povinný odovzda• generálnej prokuratúre bez zbytoèného odkladu svoj služobný preukaz pri
a) prerušení výkonu funkcie prokurátora (§ 12),
b) doèasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora
(§ 13),
c) zániku služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17).
D R U H Á H L AVA
SLUŽOBNÝ POMER PROKURÁTORA
PRVÝ
VZNIK

DIEL

SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

Predpoklady na vznik
služobného pomeru prokurátora
§6
(1) Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora.
(2) Do funkcie prokurátora možno vymenova• štátneho obèana Slovenskej republiky, ktorý
a) v deò vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
b) má vysokoškolské právnické vzdelanie,
c) má spôsobilos• na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú zá-

e)
f)
g)
h)
i)
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ruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonáva•,
ovláda štátny jazyk,
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
nie je èlenom politickej strany ani politického hnutia,
zložil prokurátorskú skúšku,
súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na
urèenú prokuratúru; súhlas musí ma• písomnú
formu.

(3) Uchádzaè o funkciu prokurátora preukazuje
právnické vzdelanie
a) diplomom vydaným vysokou školou pod¾a osobitného zákona4) po skonèení magisterského štúdia
na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej
republike,
b) dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraniènou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný
právnickou fakultou vysokej školy v Slovenskej republike,5) alebo
c) dokladom o štúdiu vydanom zahraniènou vysokou
školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní.6)
(4) Za prokurátorskú skúšku pod¾a tohto zákona sa
považuje aj odborná justièná skúška, advokátska
skúška a notárska skúška. Generálny prokurátor môže uzna• za prokurátorskú skúšku pod¾a tohto zákona
aj inú odbornú právnickú skúšku.
(5) Generálny prokurátor môže výnimoène odpusti•
vykonanie prokurátorskej skúšky uchádzaèovi o funkciu prokurátora, ktorý je preukázate¾ne vedeckou alebo inou významnou osobnos•ou v odbore práva, ak je
najmenej 20 rokov èinný v právnickom povolaní.
(6) Za bezúhonného obèana sa na úèely tohto zákona považuje obèan, ktorý nebol právoplatne odsúdený
pre úmyselný trestný èin. Bezúhonnos• sa preukazuje
výpisom z registra trestov, 7) ktorý nie je starší ako tri
mesiace.
(7) Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v odseku 2 musí prokurátor spåòa• po
celý èas trvania služobného pomeru prokurátora.
§7
(1) Prokurátorom vojenskej prokuratúry môže by•
len vojak, ktorý je
a) v služobnom pomere profesionálneho vojaka,8)
b) vymenovaný alebo povýšený do dôstojníckej vojenskej hodnosti alebo do generálskej vojenskej hodnosti,9)

4

) § 21 ods. 3 zákona è. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 324/1996 Z. z.
) § 25 ods. 1 zákona è. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 324/1996 Z. z.

5

6

)
)
8
)
9
)
7

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky è. 141/1991 Zb. o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu
na zahranièných vysokých školách.
§ 25 ods. 2 zákona è. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 324/1996 Z. z.
Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
§ 8 až 12 zákona è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
§ 97 až 102 zákona è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
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c) vyèlenený na plnenie úloh vojenskej prokuratúry
pod¾a osobitného zákona.10)
(2) Prokurátor vojenskej prokuratúry poèas vyèlenenia na plnenie úloh vojenskej prokuratúry je v služobnom pomere prokurátora. Tým nie je dotknutý jeho
služobný pomer profesionálneho vojaka pod¾a osobitného zákona.8)
(3) Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v § 6 ods. 2 a podmienky uvedené v odseku 1 musí prokurátor vojenskej prokuratúry spåòa•
po celý èas trvania služobného pomeru prokurátora.
(4) Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vz•ahujú na
prokurátora, vz•ahujú sa aj na prokurátora vojenskej
prokuratúry, ak tento zákon neustanovuje inak.
§8
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DRUHÝ

DIEL

DOÈASNÉ

PRIDELENIE PROKURÁTORA
A PRELOŽENIE PROKURÁTORA

§9
Doèasné pridelenie prokurátora
(1) V záujme plnenia úloh prokuratúry možno prokurátora s jeho súhlasom doèasne prideli• na výkon
funkcie aj na inú prokuratúru.
(2) Bez súhlasu prokurátora možno prokurátora doèasne prideli• na výkon funkcie na inú prokuratúru
najdlhšie na 60 služobných dní v kalendárnom roku,
ak je to potrebné na zabezpeèenie riadneho plnenia
úloh tejto prokuratúry. Také pridelenie je možné len
po predchádzajúcom súhlase Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ïalej len „rada prokurátorov“).

Vymenovanie do funkcie prokurátora

(3) Súbežné vykonávanie funkcie prokurátora na
dvoch prokuratúrach je vylúèené.

(1) Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora
bez èasového obmedzenia na urèenú prokuratúru generálny prokurátor.

(4) Prokurátora možno s jeho súhlasom doèasne prideli• aj na využitie skúseností alebo na získanie skúseností
a) do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
b) do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
alebo
c) na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje
a) meno a priezvisko prokurátora, akademický titul,
rodné èíslo prokurátora a miesto trvalého pobytu,
b) oznaèenie prokuratúry, na ktorú je vymenovaný do
funkcie prokurátora, a jej sídlo,
c) oznaèenie služobného úradu a jeho sídlo,
d) základný plat,
e) týždenný služobný èas,
f) dátum vydania rozhodnutia,
g) podpis generálneho prokurátora a odtlaèok úradnej peèiatky so štátnym znakom.11)
(3) Prokurátor skladá do rúk generálneho prokurátora s¾ub, ktorý znie:
„S¾ubujem na svoju èes• a svedomie, že budem dodržiava• Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, že pri výkone svojej funkcie ich budem
uplatòova• pod¾a svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že v súlade s nimi budem vykonáva• funkciu
prokurátora nestranne a spravodlivo. Budem zachováva• vernos• Slovenskej republike a chráni• dôstojnos•
funkcie prokurátora.“.
(4) Zloženie s¾ubu prokurátor potvrdí svojím podpisom na listine s textom s¾ubu; na tejto listine musí by•
uvedený dátum zloženia s¾ubu.
(5) Právo vykonáva• funkciu prokurátora vzniká
dòom zloženia s¾ubu.
(6) Ak prokurátor odmietne zloži• s¾ub alebo zloží
s¾ub s výhradou, vymenovanie do funkcie prokurátora
je neplatné.
10

(5) Prokurátor, ktorý je pridelený pod¾a odseku 4,
poèas pridelenia nesmie vykonáva• funkciu prokurátora. Inak sa na prokurátora vz•ahujú ustanovenia
tohto zákona.
(6) O doèasnom pridelení prokurátora rozhoduje generálny prokurátor.
§ 10
Preloženie prokurátora
(1) O preložení prokurátora na inú prokuratúru rozhoduje generálny prokurátor za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Prokurátora možno preloži• na inú prokuratúru,
len ak s preložením súhlasí alebo o preloženie sám
požiada, ak ïalej nie je ustanovené inak.
(3) Generálny prokurátor preloží prokurátora na inú
prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak mu bolo uložené
disciplinárne opatrenie pod¾a § 189 ods. 1 písm. e).
(4) Generálny prokurátor môže preloži• prokurátora
na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak ide o preloženie na prokuratúru toho istého stupòa v rámci
územného obvodu tej istej obce.
(5) Na prokuratúru vyššieho stupòa možno prokurátora preloži• len na základe výberového konania
a v súlade so zásadami funkèného postupu prokurátorov schválenými radou prokurátorov; na výberové
konanie sa primerane použijú ustanovenia § 20 a 21.

) § 24 ods. 3 zákona è. 370/1997 Z. z.
) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona

11

Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1996 Z. z.
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(6) Na generálnu prokuratúru možno preloži• len
prokurátora, ktorý dosiahol aspoò desa• rokov zapoèítate¾nej praxe (§ 97). Ustanovenie odseku 5 tým nie
je dotknuté.
TRETÍ

DIEL

NEZLUÈITE¼NOS• VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA
A PRERUŠENIE VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 11
Nezluèite¾nos• výkonu funkcie prokurátora
(1) Výkon funkcie prokurátora je nezluèite¾ný s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, èlena
vlády Slovenskej republiky, vedúceho alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky, sudcu
Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcu, príslušníka Slovenskej informaènej služby, príslušníka
Policajného zboru a iných ozbrojených zborov
a s funkciou v orgánoch štátnej správy, územnej
samosprávy a právnických osôb, ktorým bol zverený
výkon štátnej správy.
(2) Prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonáva• žiadnu inú platenú funkciu, podnika•, ani vykonáva• inú zárobkovú èinnos• s výnimkou
správy vlastného majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej a umeleckej èinnosti za predpokladu, že taká èinnos• nenarušuje riadny výkon
funkcie prokurátora a dôstojnos• funkcie prokurátora
a neohrozuje dôveru v nestrannos• prokuratúry.
V prípade pochybností rozhodne o povinnosti prokurátora ukonèi• takú funkciu alebo èinnos• generálny
prokurátor. Prokurátor môže vykonáva• funkcie v stavovskej organizácii prokurátorov.
(3) Ak je prokurátor zvolený alebo ustanovený do
funkcie uvedenej v odseku 1 a ak sa výkon funkcie
prokurátora neprerušuje pod¾a § 12, prokurátor je
povinný do troch dní od zvolenia alebo ustanovenia
do takej funkcie odstráni• dôvody nezluèite¾nosti;
inak služobný pomer prokurátora zanikne dòom zvolenia alebo ustanovenia do funkcie uvedenej v odseku 1.
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bách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo
vo¾bách do orgánov územnej samosprávy. Prerušenie
výkonu funkcie prokurátora trvá ešte jeden mesiac po
vyhlásení výsledkov volieb, ak prokurátor nebol zvolený, alebo ešte jeden mesiac po skonèení výkonu funkcie, do ktorej bol vo vo¾bách zvolený.
(3) Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý pôsobí ako predstavite¾ Slovenskej
republiky v zahranièí alebo v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej zmluvy, ak mu takáto èinnos•
bráni riadne vykonáva• funkciu prokurátora.
(4) Generálny prokurátor môže na základe písomnej
žiadosti prokurátora preruši• výkon jeho funkcie
z vážnych osobných alebo rodinných dôvodov, najdlhšie však na obdobie troch rokov.
(5) Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie, nemá poèas tohto prerušenia práva a povinnosti
prokurátora, nesmie vykonáva• funkciu prokurátora
a h¾adí sa na neho tak, akoby nebol prokurátorom.
Obdobie, poèas ktorého bol prokurátorovi prerušený
výkon funkcie, sa nezapoèítava do èasu výkonu funkcie prokurátora. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa
nevz•ahuje na prokurátora, ktorý pôsobí v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej zmluvy vo funkcii
prokurátora.
(6) Ak sa prokurátor chce znova uja• výkonu funkcie
prokurátora, oznámi to generálnej prokuratúre 30 dní
pred uplynutím èasu, na aký bol prerušený výkon jeho
funkcie. Prokurátor sa ujme funkcie na tej prokuratúre, na ktorej naposledy vykonával funkciu prokurátora. Ak sa neujme výkonu svojej funkcie najneskôr
v prvý deò v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom
sa skonèilo prerušenie výkonu funkcie prokurátora,
jeho služobný pomer týmto dòom zanikne.
ŠTVRTÝ

DIEL

DOÈASNÉ POZASTAVENIE VÝKONU
FUNKCIE PROKURÁTORA

§ 13

§ 12
Prerušenie výkonu funkcie prokurátora
(1) Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje dòom,
keï sa prokurátor stal èlenom vlády Slovenskej republiky, štátnym tajomníkom ministerstva, sudcom
Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo plateným
funkcionárom vyššieho alebo ústredného odborového
orgánu. Prerušenie výkonu funkcie prokurátora trvá
ešte jeden mesiac po skonèení vykonávania funkcie,
pre ktorú bol výkon funkcie prokurátora prerušený.
(2) Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje aj
dòom, keï sa prokurátor zaregistruje ako kandidát vo
vo¾bách na prezidenta Slovenskej republiky, vo vo¾-

(1) Prokurátorovi, ktorý je trestne stíhaný pre úmyselný trestný èin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie pre skutok, za ktorý môže by• zbavený
funkcie prokurátora, možno až do právoplatného
skonèenia trestného konania alebo disciplinárneho
konania doèasne pozastavi• výkon jeho funkcie.
(2) O doèasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora rozhoduje generálny prokurátor.
(3) Prokurátor, ktorému bol doèasne pozastavený
výkon jeho funkcie, nemá poèas tohto pozastavenia
práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonáva•
funkciu prokurátora.
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PIATY
ZÁNIK

Vzdanie sa funkcie prokurátora

SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA

Spôsoby zániku služobného pomeru prokurátora
Služobný pomer prokurátora zaniká
a) odvolaním z funkcie prokurátora (§ 15),
b) vzdaním sa funkcie prokurátora (§ 16),
c) z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom
(§ 17).
§ 15
Odvolanie z funkcie prokurátora
(1) Prokurátora môže z funkcie prokurátora odvola•
iba generálny prokurátor.
(2) Generálny prokurátor odvolá prokurátora
z funkcie, ak
a) prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu
pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak
právoplatným rozhodnutím súdu bola obmedzená
jeho spôsobilos• na právne úkony,
b) prokurátor stratil štátne obèianstvo Slovenskej republiky,
c) prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu
odsúdený pre úmyselný trestný èin,
d) disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení prokurátora výkonu funkcie prokurátora
[§ 189 ods. 1 písm. f)],
e) prokurátor sa stal èlenom politickej strany alebo
politického hnutia alebo
f) prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky.
(3) Generálny prokurátor môže prokurátora z funkcie odvola•, ak
a) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov pod¾a lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej
zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpeèenia vykonáva• svoju funkciu po èas dlhší ako
jeden rok; to neplatí, ak ide o tehotnú prokurátorku
alebo
b) prokurátor dosiahol vek 65 rokov.
(4) Služobný pomer prokurátora zanikne odvolaním
z funkcie prokurátora dòom, keï bolo prokurátorovi
doruèené rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie; rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie sa musí doruèi• prokurátorovi
do vlastných rúk.
(5) Odvolaním prokurátora vojenskej prokuratúry
z funkcie prokurátora sa neskonèí jeho služobný pomer profesionálneho vojaka.12)
12

§ 16

DIEL

§ 14

(1) Prokurátor sa môže funkcie prokurátora písomne
vzda•
a) z dôvodu vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
b) zo zdravotných dôvodov, ak nie je spôsobilý vykonáva• svoju funkciu pod¾a lekárskeho posudku,
rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo
orgánu sociálneho zabezpeèenia, alebo
c) kedyko¾vek aj bez uvedenia dôvodov.
(2) Služobný pomer prokurátora zaniká vzdaním sa
funkcie prokurátora uplynutím dvoch kalendárnych
mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo
oznámenie o vzdaní sa funkcie doruèené generálnemu
prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku
služobného pomeru prokurátora.
(3) Vzdaním sa funkcie prokurátora vojenskej prokuratúry sa neskonèí jeho služobný pomer profesionálneho vojaka.12)
§ 17
Iné dôvody zániku služobného pomeru prokurátora
Služobný pomer prokurátora zaniká aj
a) smr•ou prokurátora alebo vyhlásením prokurátora
za màtveho, alebo
b) z dôvodov uvedených v § 11 ods. 3 a § 12 ods. 6.
§ 18
Neplatnos• zániku služobného pomeru prokurátora
(1) Zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený pre úmyselný trestný èin,
alebo zrušením právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie prokurátora v neskoršom konaní sa zrušuje rozhodnutie generálneho
prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora.
(2) Ak služobný pomer prokurátora zanikol odvolaním z funkcie prokurátora, prokurátor sa môže domáha• na súde pod¾a osobitného zákona13) preskúmania
zákonnosti rozhodnutia generálneho prokurátora
o odvolaní z funkcie prokurátora.
(3) Ak služobný pomer prokurátora zanikol pod¾a
§ 17 písm. b), prokurátor sa môže domáha• na súde
pod¾a osobitného zákona14) neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora. Neplatnos• zániku služobného pomeru prokurátora môže prokurátor uplatni•
na súde najneskôr do 15 dní odo dòa zániku služobného pomeru.
(4) Služobný pomer prokurátora trvá s nárokmi
z neho vyplývajúcimi a prokurátorovi sa doplatí plat,
ak
a) rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní
z funkcie prokurátora sa zrušilo (odsek 1),

) § 31a ods. 2 zákona è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
) § 244 až 250k Obèianskeho súdneho poriadku.
14
) § 80 písm. c) Obèianskeho súdneho poriadku.
13
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b) súd zrušil rozhodnutie generálneho prokurátora
o odvolaní z funkcie prokurátora (odsek 2) alebo
c) súd rozhodol o neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora (odsek 3).
ŠIESTY

ra, generálny prokurátor môže po predchádzajúcom
vyjadrení rady prokurátorov vymenova• prokurátora
do funkcie vedúceho prokurátora aj bez výberového
konania.

DIEL

Zánik oprávnenia vykonáva• funkciu
vedúceho prokurátora

VYMENOVANIE

DO FUNKCIE VEDÚCEHO PROKURÁTORA
A ZÁNIK OPRÁVNENIA VYKONÁVA• FUNKCIU
VEDÚCEHO PROKURÁTORA

§ 22

§ 19
Vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora
(1) Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do
funkcie generálny prokurátor na základe výberového
konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov.
(2) Oprávnenie vykonáva• funkciu vedúceho prokurátora vzniká dòom urèeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o vymenovaní do funkcie vedúceho
prokurátora.
Výberové konanie
na funkciu vedúceho prokurátora
§ 20
(1) Výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor.
(2) Výberové konanie sa vyhlasuje najneskôr desa•
dní pred jeho uskutoènením.
(3) Výberovým konaním sa overujú schopnosti, odborné a jazykové vedomosti, zdravotný stav, psychická
vyrovnanos• a ïalšie skutoènosti, ktoré je potrebné
alebo vhodné overi• vzh¾adom na rozsah povinností
vedúceho prokurátora. Výberové konanie sa uskutoèòuje bez oh¾adu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
vieru a náboženstvo, politické èi iné zmýš¾anie prokurátora, jeho národný alebo sociálny pôvod, príslušnos•
k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok, rod
alebo iné postavenie.
§ 21
(1) Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia
zložená z predsedu výberovej komisie a zo štyroch
èlenov. Predsedom výberovej komisie a èlenom tejto
komisie môže by• len prokurátor. Èlenov výberovej
komisie vymenúva a odvoláva generálny prokurátor
na návrh rady prokurátorov. Predsedu výberovej komisie volia èlenovia komisie spomedzi seba.
(2) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového
konania a urèí poradie uchádzaèov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Výsledok výberového konania predloží predseda výberovej komisie na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi.
(3) Ak do výberového konania na obsadenie funkcie
vedúceho prokurátora sa neprihlási v ustanovenej lehote žiaden prokurátor alebo ak žiaden z prihlásených
prokurátorov nepreukáže vo výberovom konaní schopnosti potrebné na výkon funkcie vedúceho prokuráto-
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ra
a)
b)
c)

Oprávnenie vykonáva• funkciu vedúceho prokurátozaniká
odvolaním z funkcie vedúceho prokurátora (§ 23),
uvo¾nením z funkcie vedúceho prokurátora (§ 24),
zánikom služobného pomeru prokurátora (§ 14 až
17).
§ 23

(1) Vedúci prokurátor môže by• z funkcie odvolaný
právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie
[§ 189 ods. 1 písm. d)] alebo rozhodnutím generálneho
prokurátora po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov.
(2) Oprávnenie vykonáva• funkciu vedúceho prokurátora zanikne dòom, keï mu bolo do vlastných rúk
doruèené rozhodnutie disciplinárnej komisie alebo generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie vedúceho
prokurátora, ak v rozhodnutí o odvolaní z funkcie nie
je uvedený neskorší deò odvolania.
§ 24
(1) Vedúci prokurátor môže kedyko¾vek písomne požiada• generálneho prokurátora o uvo¾nenie z funkcie
vedúceho prokurátora. Generálny prokurátor vedúceho prokurátora z funkcie uvo¾ní najneskôr do dvoch
mesiacov odo dòa, keï vedúci prokurátor požiadal
o uvo¾nenie z funkcie.
(2) Oprávnenie vykonáva• funkciu vedúceho prokurátora zanikne dòom, keï mu bolo doruèené rozhodnutie o uvo¾není z funkcie vedúceho prokurátora, ak
v rozhodnutí o uvo¾není z funkcie nie je uvedený neskorší deò.
T R E T I A H L AVA
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PROKURÁTORA
A VEDÚCEHO PROKURÁTORA
PRVÝ
ZÁKLADNÉ

DIEL

PRÁVA A POVINNOSTI PROKURÁTORA

§ 25
Základné práva prokurátora
(1) Prokurátor má právo najmä
a) vykonáva• funkciu prokurátora bez zastrašovania,
nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo
neoprávneného vystavovania zásahom do jeho právomoci a osobnej zodpovednosti,
b) na plat a ïalšie nároky pod¾a tohto zákona,
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c) na zabezpeèenie podmienok na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie,
d) požiada• nadriadeného prokurátora, aby pridelená
vec mu bola odòatá, ak považuje pokyn nadriadeného prokurátora za rozporný s právnym predpisom alebo so svojím právnym názorom,
e) by• oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robi• si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise,
f) zaklada• stavovskú organizáciu prokurátorov
a združova• sa v stavovských organizáciách prokurátorov.

g)
h)
i)

j)

(2) Prokurátor má v odôvodnených prípadoch právo
na zabezpeèenie ochrany svojej osoby, ochrany jemu
blízkych osôb15) a ochrany svojho obydlia, ak o to požiada generálneho prokurátora; takisto má právo na
bezplatné poskytnutie primeraných prostriedkov na
zabezpeèenie ochrany alebo náhrady nákladov takej
ochrany.

k)

(3) Bez súhlasu prokurátora nemožno zverejòova•
jeho tvár a bydlisko; to sa vz•ahuje aj na blízke osoby
prokurátora, ak je to potrebné na úèinnú ochranu
prokurátora a jemu blízkych osôb a blízke osoby s tým
súhlasia. Prokurátor má právo aj na primerané utajenie údajov o svojej osobe a jemu blízkych osobách.

m)

l)

n)

Základné povinnosti prokurátora
o)
§ 26
(1) Prokurátor je povinný
a) plni• povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, z ústavných zákonov, zo zákonov a z ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ako aj úlohy a pokyny uložené nadriadeným prokurátorom, ak bol s nimi riadne oboznámený; splnenie pokynu je prokurátor povinný odmietnu•, ak by jeho splnením spáchal trestný èin,
priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne
previnenie,
b) chráni• verejný záujem a slúži• verejnému záujmu,
c) vykonáva• svoje služobné povinnosti svedomite, nestranne a bez prie•ahov,
d) neda• sa ovplyvni• individuálnymi alebo èiastkovými záujmami, záujmami politických strán alebo
politických hnutí, nepod¾ahnú• tlaku verejnej
mienky alebo oznamovacích prostriedkov a odmietnu• akýko¾vek zásah, nátlak, vplyv alebo žiados•,
ktoré by mohli vies• k ohrozeniu jeho nestrannosti,
e) kona• objektívne a prihliada• na všetky rozhodné
okolnosti bez oh¾adu na to, èi sú pre strany alebo
pre úèastníkov konania prospešné, alebo neprospešné,
f) chráni• ¾udskú dôstojnos•, základné ¾udské práva
a slobody, nezvýhodòova• a nepoškodzova• strany
alebo úèastníkov konania pre ich pohlavie, rasu,
farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické èi
iné zmýš¾anie, národný alebo sociálny pôvod, prí15

p)
r)
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slušnos• k národnosti alebo k etnickej skupine,
majetok, rod alebo iné postavenie,
prehlbova• svoju odbornú kvalifikáciu,
zdrža• sa verejného vyslovovania svojho názoru na
prípady, ktoré nie sú právoplatne skonèené,
zdrža• sa konania, ktoré by mohlo vies• k stretu
služobného záujmu s osobnými záujmami prokurátora, najmä nezneužíva• informácie získané v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora na vlastný
prospech alebo na prospech iného,
nevykonáva• èinnos•, ktorá je nezluèite¾ná s výkonom funkcie prokurátora,
neposkytova• služby právnej pomoci; za službu
právnej pomoci sa nepovažuje zastupovanie pod¾a
osobitného zákona,16)
zachováva• dôstojnos• pri výkone funkcie prokurátora, chráni• vážnos• vykonávanej funkcie a vystríha• sa všetkého, èo by mohlo spôsobi• ujmu na cti
prokurátora alebo oslabi• dôveru v jeho nestrannos•,
dodržiava• pri výkone svojej funkcie pravidlá prokurátorskej etiky,
ma• obleèený úradný odev (talár) v konaní pred
súdmi na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí súdu v trestnom konaní a na pojednávaní súdu v obèianskom súdnom konaní; na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí vojenského súdu
ma• obleèenú vojenskú rovnošatu,
využíva• služobný èas v plnom rozsahu a dodržiava• ustanovený týždenný služobný èas,
oznamova• služobnému úradu všetky zmeny vo
svojich osobných údajoch,
oznámi• bez zbytoèného odkladu služobnému úradu stratu alebo odcudzenie svojho služobného preukazu.

(2) Prokurátor nie je oprávnený štrajkova• ani inak
narúša• riadne plnenie úloh prokuratúry a nesmie
vykonáva• politickú èinnos•.
(3) Prokurátor je povinný zachováva• mlèanlivos•,
a to aj po zániku služobného pomeru, o veciach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie,
ak nebol tejto povinnosti zbavený zo zákona. Zbavi•
prokurátora povinnosti zachováva• mlèanlivos• môže
generálny prokurátor, a to aj po zániku služobného
pomeru prokurátora.
§ 27
(1) Pri vymenovaní do funkcie prokurátora a potom
vždy k 31. marcu kalendárneho roka je prokurátor
povinný poda• generálnej prokuratúre písomné osvedèenie o tom, že
a) nebolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný
èin,
b) nezaèalo sa súdne konanie o pozbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony,
c) je štátnym obèanom Slovenskej republiky,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
) Napríklad § 22 až 33b Obèianskeho zákonníka, § 22 až 24, § 27 a 28 Obèianskeho súdneho poriadku, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, 4 a 5

16

zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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e) nie je èlenom politickej strany ani politického hnutia,
f) nevykonáva politickú èinnos•,
g) nie je zvolený alebo ustanovený do funkcie, ktorej
výkon je nezluèite¾ný s výkonom funkcie prokurátora, alebo
h) nevykonáva popri výkone funkcie prokurátora inú
platenú funkciu, podnikate¾skú èinnos• alebo inú
zárobkovú èinnos•, ktorá je nezluèite¾ná s výkonom
funkcie prokurátora.
(2) Súèas•ou osvedèenia pod¾a odseku 1 je aj vyhlásenie prokurátora o tom,
a) èi v období, za ktoré podáva osvedèenie, vykonával
vedeckú, pedagogickú, lektorskú, literárnu, publicistickú alebo umeleckú èinnos•,
b) pre ktorú právnickú osobu alebo fyzickú osobu
vykonával èinnos• uvedenú v písmene a),
c) aké príjmy a požitky dosiahol v uplynulom kalendárnom roku z èinnosti uvedenej v písmene a).
(3) Ak prokurátor nemôže osvedèi• niektorú zo skutoèností, ktorá podlieha osvedèeniu, spôsobom uvedeným v odseku 1 pre rozpor so skutoèným stavom,
uvedie to spolu s údajmi o skutoènom stave v osvedèení. Generálnej prokuratúre je povinný oznámi• každú zmenu v skutoènostiach, ktoré podliehajú osvedèeniu, najneskôr do troch dní od vzniku takej zmeny.
Ak je prokurátor zvolený alebo ustanovený do funkcie,
pre ktorej výkon sa prerušuje výkon funkcie prokurátora, je povinný tiež uvies•, na aké funkèné obdobie je
do takej funkcie zvolený alebo ustanovený.
(4) Ak má generálna prokuratúra pochybnosti o úplnosti alebo správnosti osvedèenia pod¾a odsekov 1 a 2,
generálny prokurátor môže vyzva• prokurátora, aby
doplnil alebo spresnil toto osvedèenie v lehote ním
urèenej; táto lehota nesmie by• dlhšia ako 15 dní od
doruèenia výzvy generálneho prokurátora.
§ 28
(1) Prokurátor je povinný deklarova• svoje majetkové
pomery v majetkovom priznaní
a) do 30 dní odo dòa vzniku jeho služobného pomeru,
b) do 31. marca každého kalendárneho roka,
c) v lehote urèenej generálnym prokurátorom.
(2) Majetkové priznanie musí obsahova• menovite
údaje o
a) nehnute¾nom majetku, právny dôvod a dátum nadobudnutia majetku, a ak o to požiada generálny
prokurátor, aj cenu jeho obstarania, pri vlastnej
výstavbe výdavky na obstaranie, pri bezodplatnom
nadobudnutí cenu pod¾a osobitného predpisu,17)
b) hnute¾nej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk,
právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci,
cenu obstarania, pri vlastnom zhotovení výdavky
na zhotovenie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu
obvyklú,
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c) majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 200 000 Sk, právny dôvod
a dátum nadobudnutia tohto majetkového práva
alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode cenu obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,
d) hnute¾ných veciach, majetkových právach a iných
majetkových hodnotách, aj keï ich hodnota jednotlivo nepresahuje 200 000 Sk, ak ich súhrnná hodnota presahuje 500 000 Sk; na úèely majetkového
priznania sa ocenia cenou obvyklou.
(3) Prokurátor je povinný deklarova• v majetkovom
priznaní aj majetkové pomery svojho manžela, ktorý
s ním žije v spoloènej domácnosti,18) a to aj vtedy, ak
manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení
zákonom urèeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoloèného majetku.19) Ak
manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom urèeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoloèného majetku, prokurátor
deklaruje majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.
(4) Súèas•ou majetkového priznania je aj èestné vyhlásenie prokurátora, že nemá vedomos• o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v spoloènej domácnosti,18)
ktoré možno považova• za nezdanené príjmy alebo za
príjmy z nestatoèných zdrojov.
(5) Majetkové priznanie odovzdáva prokurátor generálnemu prokurátorovi. Na jeho výzvu je povinný v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od doruèenia
výzvy generálneho prokurátora, preukáza• spôsob nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných na
obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní. Spôsob nadobudnutia týchto finanèných prostriedkov preukazuje prokurátor èestným vyhlásením
o zdroji ich príjmu, ktoré doloží, ak ho o to generálny
prokurátor požiada, výpisom z úètu v banke, dokladom banky o poskytnutí úveru, dokladom pois•ovne
o plnení z poistnej zmluvy, potvrdením darcu alebo
iným dokladom, ktorý preukazuje spôsob nadobudnutia finanèných prostriedkov.
(6) Ak má generálny prokurátor pochybnosti o úplnosti alebo správnosti majetkového priznania alebo
o preukázaní spôsobu nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní, môže vyzva• prokurátora,
aby doplnil alebo spresnil majetkové priznanie alebo
preukázanie spôsobu nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní v dodatoènej lehote, ktorá
nesmie by• dlhšia ako 30 dní od doruèenia výzvy
generálneho prokurátora.
(7) Generálny prokurátor je povinný zabezpeèi•
ochranu majetkových priznaní podávaných pod¾a tohto zákona pred ich zneužitím.

17

) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie

18

práva osobného užívania pozemkov a náhradách za doèasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

) § 115 Obèianskeho zákonníka.
19
) § 143a Obèianskeho zákonníka.
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(8) Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá
povinnos• prokurátorov podáva• majetkové priznania
pod¾a osobitného zákona20) a povinnos• generálneho
prokurátora deklarova• svoje majetkové pomery.21)
DRUHÝ

DIEL

ZÁKLADNÉ

PRÁVA A POVINNOSTI
VEDÚCEHO PROKURÁTORA

§ 29
Základné práva vedúceho prokurátora
Vedúci prokurátor má právo najmä
a) vykona• úkony podriadeného prokurátora alebo
rozhodnú•, že ich vykoná iný podriadený prokurátor,
b) vyda• podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má
postupova• v konaní,
c) vydáva• príkazy a pokyny pre ostatných zamestnancov prokuratúry.
§ 30
Základné povinnosti vedúceho prokurátora
Vedúci prokurátor je povinný najmä
a) riadi•, organizova• a kontrolova• plnenie služobných povinností jemu podriadených prokurátorov,
b) zabezpeèova• dodržiavanie a jednotné uplatòovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vecnú správnos• a vèasnos• plnenia úloh prokuratúry,
c) vytvára• podriadeným prokurátorom priaznivé podmienky na riadny výkon ich funkcie a na prehlbovanie ich odbornej kvalifikácie,
d) vies• podriadených prokurátorov k dodržiavaniu
služobnej disciplíny,
e) vyvodzova• dôsledky z porušovania služobných povinností.
Š T V R T Á H L AVA
HODNOTENIE PROKURÁTORA
§ 31
(1) Hodnotenie prokurátora sa uskutoèòuje
a) vždy v súvislosti s výberovým konaním a disciplinárnym konaním,
b) na žiados• prokurátora v súvislosti so zánikom služobného pomeru prokurátora.
(2) Prokurátora hodnotí vedúci služobného úradu
na základe podkladov vypracovaných vedúcim prokurátorom.
(3) Obsahom hodnotenia prokurátora je najmä vyhodnotenie
a) postupov a rozhodovacej èinnosti prokurátora so
zameraním na odbornú úroveò rozhodovania a plynulos• konania,
20
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b) znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov,
služobných predpisov a výsledkov prehlbovania
kvalifikácie,
c) dodržiavania služobnej disciplíny.
(4) Ak prokurátor nesúhlasí s obsahom hodnotenia
vypracovaného v súvislosti s výberovým konaním alebo s disciplinárnym konaním, môže poda• do siedmich
dní od doruèenia hodnotenia námietky vedúcemu služobného úradu. Ak vedúci služobného úradu jeho
námietkam nevyhovie, o námietkach rozhodne prokurátorská rada.
(5) Ak prokurátor nesúhlasí s obsahom hodnotenia
vypracovaného v súvislosti so zánikom jeho služobného pomeru, môže poda• do 15 dní od doruèenia hodnotenia námietky vedúcemu služobného úradu. Ak
vedúci služobného úradu námietkam nevyhovie, môže
sa prokurátor na súde domáha• opravy hodnotenia do
15 dní od doruèenia rozhodnutia o námietkach.
P I A T A H L A VA
SLUŽOBNÝ ÈAS, SLUŽOBNÁ CESTA
A DOVOLENKA PROKURÁTORA
PRVÝ
SLUŽOBNÝ

DIEL

ÈAS PROKURÁTORA

§ 32
Základná dåžka služobného èasu
Základná dåžka služobného èasu prokurátora je
40 hodín týždenne.
§ 33
Kratší služobný èas
alebo iná úprava služobného èasu
Vedúci služobného úradu môže prokurátorovi povoli• kratší služobný èas alebo inú vhodnú úpravu služobného èasu, ak to umožòuje zabezpeèenie plnenia
úloh prokuratúry. Prokurátorovi s kratším služobným
èasom patrí plat vo výške zodpovedajúcej kratšiemu
služobnému èasu.
§ 34
Služobný deò a denný služobný èas
(1) Služobný deò je deò, poèas ktorého je prokurátor
povinný vykonáva• svoju funkciu.
(2) Denný služobný èas je služobný èas pripadajúci
na jeden služobný deò. Zaèiatok a koniec denného
služobného èasu v jednotlivých služobných dòoch urèuje generálny prokurátor. Denný služobný èas nesmie presiahnu• osem hodín.
(3) Prokurátorovi patrí po štyroch hodinách denného služobného èasu jedna polhodinová prestávka na

) § 40 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov.
) Èl. 6 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných

21

èinite¾ov a vyšších štátnych funkcionárov.
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odpoèinok a jedenie, ktorá sa zapoèítava do denného
služobného èasu.
§ 35
Týždenný služobný èas
(1) Týždenný služobný èas je služobný èas rozvrhnutý na pä• služobných dní v týždni.
(2) Rozvrh týždenného služobného èasu urèuje generálny prokurátor. Týždenný služobný èas nesmie
presiahnu• 40 hodín; v jednotlivých týždòoch musí by•
rovnaký.
§ 36
Pružný služobný èas
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tora je vždy nede¾a23) a sobota, ak vedúci služobného
úradu nerozhodne inak.
(3) Vedúci prokurátor môže nariadi• prokurátorovi
na deò služobného pokoja výkon funkcie nadèas alebo
služobnú pohotovos•. Výkon funkcie nadèas a služobná pohotovos• sa považujú na úèely tohto zákona za
plnenie služobných povinností prokurátora.
§ 38
Výkon funkcie nadèas
(1) Výkon funkcie nadèas je výkon funkcie prokurátora na príkaz vedúceho prokurátora alebo s jeho súhlasom nad ustanovený týždenný služobný èas vyplývajúci z vopred urèeného rozvrhnutia služobného èasu
a mimo rámca rozvrhu denného služobného èasu.

(1) Vedúci služobného úradu môže rozhodnú• o zavedení pružného služobného èasu prokurátora, o èom
upovedomí generálnu prokuratúru.

(2) Výkon funkcie nadèas nesmie spolu s ustanoveným týždenným služobným èasom presiahnu• v jednom týždni 48 hodín.

(2) Pružný služobný èas možno urèi• ako
a) pružný denný služobný èas, pri ktorom rozsah denného služobného èasu urèí vedúci služobného úradu a prokurátor si sám zvolí zaèiatok urèeného
denného služobného èasu; je však povinný vykona•
svoje úlohy pripadajúce na tento deò,
b) pružný týždenný služobný èas, pri ktorom si prokurátor zvolí zaèiatok a koniec urèeného denného
služobného èasu v jednotlivých služobných dòoch
v týždni; je však povinný vykona• svoje úlohy pripadajúce na tento týždenný služobný èas.

(3) Výkon funkcie nadèas nie je, ak prokurátor vykonáva svoju funkciu nad ustanovený týždenný služobný èas a mimo rámca rozvrhu denného služobného
èasu ako náhradu za služobné vo¾no, ktoré mu služobný úrad poskytol na jeho žiados•.

(3) Vedúci služobného úradu, ktorý rozhodol o zavedení pružného služobného èasu, urèí zároveò povinný
denný služobný èas v rozsahu najmenej pä• hodín
v každom služobnom dni (ïalej len „povinný denný
služobný èas“). Úsek volite¾ného služobného èasu rozvrhne na zaèiatok a koniec služobného dòa tak, aby
služobný èas sa nezaèínal pred 6. hodinou a neskonèil
sa po 19. hodine.
(4) Vedúci služobného úradu môže rozhodnú• aj
o doèasnom prerušení pružného služobného èasu alebo o jeho zrušení.
(5) Prekážky vo výkone funkcie na strane prokurátora sa pri uplatnení pružného služobného èasu posudzujú ako výkon funkcie iba v rozsahu, v akom nevyhnutne zasiahli do povinného denného služobného
èasu.

§ 39
Služobná pohotovos•
(1) Služobná pohotovos• prokurátora je pripravenos• prokurátora na okamžitý výkon funkcie prokurátora v èase nad ustanovený týždenný služobný èas
vyplývajúci z vopred urèeného rozvrhnutia služobného èasu a mimo rámca rozvrhu denného služobného
èasu.
(2) Služobnú pohotovos• nariaïuje prokurátorovi
vedúci prokurátor, ktorý tiež rozhodne, èi prokurátor
má vykonáva• služobnú pohotovos• v mieste výkonu
svojej funkcie alebo v mieste trvalého pobytu, alebo na
inom dohodnutom mieste.
§ 40
Plnenie služobných povinností v noci
Plnenie služobných povinností v noci je výkon funkcie nadèas a služobná pohotovos• v èase medzi 22.
a 6. hodinou.
§ 41

§ 37

Nepretržitý odpoèinok

Dni služobného pokoja
(1) Deò služobného pokoja prokurátora je deò, na
ktorý pripadá
a) deò nepretržitého odpoèinku v týždni, alebo
b) sviatok, ktorý je dòom pracovného pokoja22) (ïalej
len „sviatok“).
(2) Dòom nepretržitého odpoèinku v týždni prokurá-

Vedúci služobného úradu je povinný rozvrhnú• služobný èas tak, aby prokurátor mal
a) medzi koncom jedného služobného dòa a zaèiatkom druhého služobného dòa nepretržitý odpoèinok aspoò 11 hodín,
b) raz týždenne nepretržitý odpoèinok v trvaní aspoò
36 hodín, z toho 24 hodín spravidla v nede¾u.

22

) § 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dòoch pracovného pokoja a pamätných dòoch

23

v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 201/1996 Z. z.

) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1993 Z. z.
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§ 45

DIEL

CESTA PROKURÁTORA

§ 42
(1) Služobná cesta je èas od nástupu prokurátora na
cestu na plnenie úloh do iného miesta, ako je miesto
jeho pravidelného výkonu funkcie, vrátane èasu plnenia úloh v mieste konania služobnej cesty, až do jeho
návratu z tejto cesty.

Ak je prokurátor doèasne pridelený na inú prokuratúru alebo pod¾a § 9 ods. 4 mimo obvodu obce, v ktorej
má sídlo prokuratúra, ktorá je miestom jeho pravidelného výkonu funkcie, patria mu náhrady ako pri služobnej ceste.
TRETÍ

(2) Zahranièná služobná cesta je èas od nástupu
prokurátora na služobnú cestu na plnenie úloh v zahranièí vrátane plnenia úloh v zahranièí do skonèenia
tejto služobnej cesty.
(3) Èas nástupu a èas skonèenia služobnej cesty na
úèely tohto zákona je èas skutoèného odchodu a príchodu dopravného prostriedku, ktorý prokurátora
prepraví do miesta, ktoré je cie¾om jeho služobnej
cesty, a spä•.
(4) Prokurátora vysiela na služobnú cestu vedúci
prokurátor na èas nevyhnutnej potreby. Vedúci prokurátor zároveò urèí miesto nástupu, miesto, ktoré je
cie¾om služobnej cesty, èas jej trvania, spôsob dopravy
a miesto skonèenia tejto cesty. Môže urèi• aj ïalšie
podmienky služobnej cesty, pritom je povinný prihliadnu• na oprávnené záujmy prokurátora.

DOVOLENKA

DIEL

PROKURÁTORA

§ 46
Druhy dovolenky
(1) Prokurátorovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na
a) dovolenku za kalendárny rok,
b) pomernú èas• dovolenky za kalendárny rok,
c) dovolenku za dni vykonávania funkcie,
d) dodatkovú dovolenku.
(2) Dovolenku prokurátora vojenskej prokuratúry
upravuje osobitný zákon.26)
§ 47

(5) Prokurátor je povinný vykona• služobnú cestu aj
v dòoch služobného pokoja (§ 37), ak to nariadi vedúci
prokurátor.

Dovolenka za kalendárny rok

§ 43

(1) Základná výmera dovolenky za kalendárny rok je
šes• týždòov v kalendárnom roku.

Prokurátora, ak s tým súhlasí, možno vysla• na
služobnú cestu na získanie potrebných skúseností
a praxe do inej inštitúcie.

(2) Prokurátor má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak vykonával svoju funkciu aspoò 60 dní
v kalendárnom roku a jeho služobný pomer trval nepretržite po celý kalendárny rok.

§ 44
(1) Prokurátor má právo použi• vnútroštátne hromadné dopravné prostriedky prvej triedy; to neplatí,
ak ide o cestu lietadlom.
(2) Ak služobnú cestu nemožno vykona• služobným
motorovým vozidlom prokuratúry a použitie hromadného dopravného prostriedku je nehospodárne, môže
vedúci prokurátor vyhovie• žiadosti prokurátora, aby
služobnú cestu vykonal súkromným motorovým vozidlom, ak tomu nebránia vážne dôvody.
(3) Prokurátorovi patrí náhrada výdavkov súvisiacich so služobnou cestou. Náhrada výdavkov sa poskytne v rozsahu a vo výške ustanovenej osobitným
zákonom.24) Ak prokurátor vykoná služobnú cestu
v obvode obce, v ktorej má sídlo prokuratúra, ktorá je
miestom jeho pravidelného výkonu funkcie, patrí mu
len náhrada preukázaných cestovných výdavkov.
(4) Prokurátorovi vojenskej prokuratúry patria náhrady pri služobnej ceste pod¾a osobitného zákona. 25)
24

§ 48
Pomerná èas• dovolenky za kalendárny rok
(1) Pomerná èas• dovolenky za kalendárny rok je za
každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania
toho istého služobného pomeru 1/12 dovolenky za
kalendárny rok.
(2) Prokurátor má nárok na pomernú èas• dovolenky
za kalendárny rok, ak vykonával svoju funkciu aspoò
60 dní v kalendárnom roku a jeho služobný pomer
netrval nepretržite po celý kalendárny rok.
(3) Ak vznikne služobný pomer prokurátora najneskôr 15. deò v mesiaci, prokurátor má nárok za tento
kalendárny mesiac na 1/12 dovolenky za kalendárny
rok. Za kalendárny mesiac, v ktorom zanikol služobný
pomer prokurátora, má prokurátor nárok na 1/12
dovolenky len vtedy, ak jeho služobný pomer v tomto
mesiaci trval dlhšie ako 15 kalendárnych dní.

) Zákon è. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
) § 1 ods. 4 a § 40 až 49 zákona è. 380/1997 Z. z. o peòažných náležitostiach vojakov.
26
) Zákon è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
25
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§ 49
Dovolenka za dni vykonávania funkcie
(1) Dovolenka za dni vykonávania funkcie je za každých 22 dní výkonu funkcie prokurátora v príslušnom
kalendárnom roku 1/12 dovolenky za kalendárny rok.
(2) Prokurátor má nárok na dovolenku za dni vykonávania funkcie, ak mu nevznikol nárok na dovolenku
za kalendárny rok ani na pomernú èas• dovolenky za
kalendárny rok.
§ 50
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d) výkonu trestu odòatia slobody.
(3) Za každý neospravedlnene zameškaný služobný
deò vedúci služobného úradu kráti prokurátorovi dovolenku o dva dni.
(4) Pri krátení dovolenky stráca prokurátor nárok na
tú èas• dovolenky, o ktorú sa mu dovolenka krátila.
(5) Ak dôvody uvedené v odseku 1 alebo 2 sa navzájom kryjú, zapoèítavajú sa na úèely krátenia dovolenky
len raz.
(6) Dodatkovú dovolenku nemožno kráti•.

Dodatková dovolenka

Èerpanie dovolenky

Prokurátor, ktorý aspoò dva týždne dovolenky za
kalendárny rok alebo pomernej èasti dovolenky za
kalendárny rok využije na kúpe¾nú starostlivos• na
základe odporúèania lekára, má nárok na dodatkovú
dovolenku v trvaní jedného týždòa.

§ 52

§ 51
Krátenie dovolenky
(1) Dovolenka prokurátora, ktorý vykonával svoju
funkciu aspoò 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa
dovolenka poskytuje, sa kráti o 1/12 za prvých
100 služobných dní a rovnako o 1/12 za každých ïalších 22 služobných dní, poèas ktorých prokurátor
nevykonával svoju funkciu z dôvodu
a) výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej
služby,
b) uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
prokurátora pre chorobu alebo úraz,
c) karantény,
d) materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky,
e) ïalšej materskej dovolenky a ïalšej rodièovskej dovolenky,
f) starostlivosti o die•a mladšie ako desa• rokov, ktoré
nemôže by• z dôležitých dôvodov v starostlivosti
detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti inak je, alebo ak osoba, ktorá sa
inak o die•a stará, ochorela alebo jej bola nariadená
karanténa, prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo
ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo
možné zabezpeèi• mimo èasu výkonu funkcie prokurátora, alebo
g) ošetrovania chorého èlena rodiny.
(2) Dovolenka prokurátora, ktorý vykonával svoju
funkciu aspoò 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa
dovolenka poskytuje, sa kráti o 1/12 za každých 22
služobných dní, poèas ktorých prokurátor nevykonával svoju funkciu z dôvodu
a) èerpania služobného vo¾na bez náhrady platu,
b) doèasného pozastavenia výkonu jeho funkcie, ak
1. disciplinárne konanie proti nemu sa skonèilo rozhodnutím o zbavení funkcie prokurátora [§ 189
ods. 1 písm. f)],
2. trestné stíhanie proti nemu sa skonèilo právoplatným odsúdením pre úmyselný trestný èin,
c) výkonu väzby, ak trestné stíhanie proti nemu sa
skonèilo právoplatným odsúdením pre trestný èin,
alebo

(1) Èerpanie dovolenky urèuje vedúci prokurátor
s prihliadnutím na úlohy prokuratúry a na oprávnené
záujmy prokurátora tak, aby prokurátor mal možnos•
vyèerpa• si dovolenku spravidla vcelku a do konca
kalendárneho roka. Vedúci prokurátor prerokuje
s prokurátorom èas èerpania dovolenky.
(2) Ak sa èerpanie dovolenky urèuje v nieko¾kých
èastiach, musí by• aspoò jedna èas• dovolenky najmenej tri týždne; to neplatí, ak vedúci prokurátor rozhodne na žiados• prokurátora inak.
(3) Ak prokurátor požiada vedúceho prokurátora
o poskytnutie dovolenky tak, aby nadväzovala bezprostredne na nastúpenú materskú dovolenku alebo
rodièovskú dovolenku, vedúci prokurátor je povinný
jeho žiadosti vyhovie•.
(4) Ak z dôležitých dôvodov prokurátor nemôže dovolenku vyèerpa• v príslušnom kalendárnom roku,
vedúci prokurátor je povinný urèi• mu èerpanie dovolenky tak, aby ju vyèerpal do konca nasledujúceho
kalendárneho roka. Vedúci prokurátor je však povinný
urèi• prokurátorovi èerpanie aspoò štyroch týždòov
dovolenky v tom kalendárnom roku, v ktorom mu
vznikol na ne nárok (minimálna doba dovolenky).
(5) Urèenú dobu èerpania dovolenky je vedúci prokurátor povinný oznámi• prokurátorovi aspoò jeden
mesiac vopred. Túto dobu možno výnimoène skráti•,
ak je to v záujme zabezpeèenia riadneho plnenia úloh
prokuratúry.
§ 53
Vedúci prokurátor môže urèi• prokurátorovi èerpanie dovolenky, aj keï dovtedy nesplnil podmienky
na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpoklada•, že prokurátor tieto podmienky splní do konca
kalendárneho roka alebo do zániku služobného pomeru.
§ 54
(1) Vedúci prokurátor nesmie urèi• èerpanie dovolenky na obdobie, keï prokurátor
a) vykonáva povinnú vojenskú službu alebo civilnú
službu,
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b) je uznaný doèasne neschopným na výkon funkcie
prokurátora pre chorobu alebo úraz,
c) ošetruje chorého èlena rodiny; to neplatí, ak vedúci
prokurátor urèí na žiados• prokurátora èerpanie
dovolenky poèas ošetrovania chorého èlena rodiny,
d) je na materskej dovolenke alebo na rodièovskej
dovolenke,
e) je na ïalšej materskej dovolenke alebo na ïalšej
rodièovskej dovolenke,
f) je na preventívnej rehabilitácii,
g) èerpá náhradné vo¾no za výkon funkcie nadèas
alebo za služobnú pohotovos•,
h) èerpá služobné vo¾no s náhradou platu,
i) èerpá študijné vo¾no na zvyšovanie kvalifikácie alebo
j) je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odòatia
slobody.
(2) Poèas ostatných prekážok na výkon funkcie na
strane prokurátora môže vedúci prokurátor urèi• èerpanie dovolenky len na žiados• prokurátora.
§ 55
Služobný úrad je povinný nahradi• prokurátorovi
výdavky, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto,
lebo mu vedúci prokurátor zmenil urèené èerpanie
dovolenky alebo ho z dovolenky odvolal.
§ 56
Ak bol prokurátor doèasne pridelený alebo preložený
na inú prokuratúru, èerpanie jeho dovolenky urèuje
vedúci prokurátor tej prokuratúry, na ktorú bol doèasne pridelený alebo preložený.
§ 57
Prerušenie dovolenky
Dovolenka sa prerušuje, ak prokurátor poèas dovolenky
a) nastúpi na povinnú vojenskú službu alebo civilnú
službu,
b) nastúpi na preventívnu rehabilitáciu,
c) je uznaný doèasne neschopným na výkon funkcie
prokurátora pre chorobu alebo úraz,
d) ošetruje chorého èlena rodiny; to neplatí, ak vedúci
prokurátor urèí èerpanie dovolenky poèas ošetrovania chorého èlena rodiny na žiados• prokurátora,
e) nastúpi na materskú dovolenku alebo na rodièovskú dovolenku,
f) nastúpi na ïalšiu materskú dovolenku alebo na
ïalšiu rodièovskú dovolenku, alebo
g) je vzatý do väzby alebo nastúpi výkon trestu odòatia slobody.
Platové náležitosti súvisiace s dovolenkou
§ 58
Prokurátorovi patrí za každý deò èerpania dovolenky
náhrada platu vo výške jeho naposledy urèeného denného funkèného platu.
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§ 59
(1) Náhrada platu za nevyèerpanú minimálnu dobu
dovolenky (§ 52 ods. 4) alebo za jej èas• patrí prokurátorovi len vtedy, ak nemohol vyèerpa• minimálnu dobu
dovolenky alebo jej èas• z dôvodu zániku služobného
pomeru prokurátora.
(2) Náhradu platu za nevyèerpanú èas• dovolenky,
ktorá presahuje minimálnu dobu dovolenky (§ 52
ods. 4), možno prokurátorovi poskytnú• len vtedy, ak
nemohol vyèerpa• dovolenku ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka
a) pre nesprávne urèenie èerpania dovolenky,
b) pre naliehavé služobné dôvody,
c) pre prekážky vo výkone funkcie na strane prokurátora,
d) z dôvodu zániku služobného pomeru prokurátora.
(3) Ak si prokurátor nemohol vyèerpa• dovolenku
alebo jej èas• z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo 2,
patrí mu náhrada vo výške jeho naposledy urèeného
funkèného platu, ktorá zodpovedá èasu nevyèerpanej
dovolenky.

§ 60
Prokurátor je povinný vráti• vyplatenú náhradu platu za dovolenku alebo za jej èas•, na ktorú stratil
nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol.
§ 61
Ak bol prokurátor doèasne pridelený pod¾a § 9
ods. 4, poskytne mu za èas doèasného pridelenia dovolenku na zotavenie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom ten orgán, na ktorý bol
prokurátor doèasne pridelený; tento orgán mu poskytne aj tú èas• dovolenky, ktorú nevyèerpal pred doèasným pridelením.
Spoloèné ustanovenia o dovolenke
§ 62
(1) Týždòom dovolenky sa rozumie sedem po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní.
(2) Do dovolenky sa nezapoèítava deò, na ktorý pripadne sviatok; to neplatí, ak sviatok pripadne na deò,
ktorý je dòom nepretržitého odpoèinku v týždni.
§ 63
(1) Ako nepretržité trvanie služobného pomeru
prokurátora sa na úèely dovolenky posudzuje od
vzniku služobného pomeru prokurátora až do jeho
zániku èas
a) výkonu funkcie prokurátora,
b) výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej
služby,
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c) uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
prokurátora pre chorobu alebo úraz,
d) karantény,
e) materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky,
f) ïalšej materskej dovolenky alebo ïalšej rodièovskej
dovolenky,
g) starostlivosti o die•a mladšie ako desa• rokov, ktoré
nemôže by• z dôležitých dôvodov v starostlivosti
detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti inak je, alebo ak osoba, ktorá sa
inak o die•a stará, ochorela alebo jej bola nariadená
karanténa, prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo
ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo
možné zabezpeèi• mimo èasu výkonu funkcie prokurátora,
h) ošetrovania chorého èlena rodiny,
i) služobného vo¾na bez náhrady platu,
j) doèasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,
k) väzby alebo výkonu trestu odòatia slobody dovtedy,
kým prokurátor nebol odvolaný z funkcie prokurátora.
(2) Ak obdobia uvedené v odseku 1 sa navzájom
kryjú, zapoèítavajú sa na úèely dovolenky len raz.
(3) Za nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa považuje aj skonèenie doterajšieho služobného pomeru prokurátora a naò bezprostredne nadväzujúci služobný pomer prokurátora.
(4) Za nepretržité trvanie služobného pomeru prokurátora sa na úèely dovolenky nepovažuje èas, po ktorý
je prerušený výkon funkcie prokurátora.

§ 64

Ako výkon funkcie prokurátora sa na úèely dovolenky posudzuje aj èas
a) èerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b) nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c) náhradného vo¾na za výkon funkcie nadèas,
d) služobného vo¾na s náhradou platu,
e) študijného vo¾na na zvyšovanie kvalifikácie,
f) prestávky na dojèenie,
g) doèasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2. prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3. disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa
skonèilo inak ako zbavením funkcie,
h) výkonu väzby alebo výkonu trestu odòatia slobody,
ak
1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2. prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj
v neskoršom konaní,
3. prokurátor vykonával trest odòatia slobody na
podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
i) doèasného pridelenia pod¾a § 9 ods. 4.
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Š I E S T A H L AVA
SLUŽOBNÉ VO¼NO PROKURÁTORA
PRI PREKÁŽKACH VO VÝKONE JEHO FUNKCIE
PRVÝ
SLUŽOBNÉ

DIEL

VO¼NO S NÁHRADOU PLATU

§ 65
(1) Prokurátorovi sa poskytne služobné vo¾no s náhradou platu vo výške jeho funkèného platu z týchto
dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie prokurátora v zdravotníckom zariadení;
služobné vo¾no sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné
vykona• mimo služobného èasu,
b) narodenie die•a•a manželke prokurátora;
služobné vo¾no sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas na prevoz manželky do zdravotníckeho zariadenia a spä•,
c) sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie
alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na
vopred urèené vyšetrenie, ošetrenie alebo lieèenie;
služobné vo¾no sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas, najviac však na jeden deò, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné
vykona• mimo služobného èasu,
d) sprevádzanie zdravotne postihnutého die•a•a do
zariadenia sociálnej služby alebo do osobitnej internátnej školy a spä•;
služobné vo¾no sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas, najviac však na 15 služobných dní v kalendárnom roku,
e) ošetrovanie
1. chorého die•a•a prokurátora mladšieho ako desa•
rokov,
2. chorého die•a•a prokurátora mladšieho ako
15 rokov, ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie a nie je možné alebo vhodné
ho umiestni• v nemocnici,
3. iného chorého èlena rodiny, ktorý žije s prokurátorom v spoloènej domácnosti, ak jeho zdravotný
stav nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie a nie je
možné alebo vhodné ho umiestni• v nemocnici;
služobné vo¾no sa poskytne najviac na
1. prvých sedem dní ošetrovania,
2. prvých 14 dní ošetrovania, ak ide o prokurátora,
ktorý je osamelý a trvalo sa stará aspoò o jedno
die•a vo veku do skonèenia povinnej školskej
dochádzky;
v tom istom prípade ošetrovania sa služobné vo¾no
poskytne len raz a len jednému z oprávnených,
f) starostlivos• o die•a mladšie ako desa• rokov z dôvodu, že
1. detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti inak die•a je, alebo škola, ktorej žiakom die•a
je, boli uzatvorené pod¾a nariadenia príslušných
orgánov,
2. pre nariadenú karanténu die•a nemôže by• v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo
dochádza• do školy,

Strana 1696

g)

h)

i)

j)

k)
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m)

Zbierka zákonov è. 154/2001

3. osoba, ktorá sa inak o die•a stará, sa nemôže
o die•a stara•, pretože ochorela alebo jej bola
nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila vyšetreniu v zdravotníckom zariadení;
služobné vo¾no sa poskytne najviac na
1. prvých sedem dní starostlivosti o die•a,
2. prvých 14 dní starostlivosti o die•a, ak ide o prokurátora, ktorý je osamelý a trvalo sa stará aspoò
o jedno die•a vo veku do skonèenia povinnej školskej dochádzky;
v tom istom prípade starostlivosti o die•a sa služobné vo¾no poskytne len raz a len jednému z oprávnených,
úèas• darcu pri odbere krvi, krvnej plazmy alebo
tkanív;
služobné vo¾no sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas,
úmrtie rodinného príslušníka alebo spolupracovníka;
služobné vo¾no sa poskytne na
1. dva dni pri úmrtí manžela alebo die•a•a prokurátora a na ïalší deò na úèas• na pohrebe,
2. jeden deò pri úmrtí rodièa alebo súrodenca prokurátora a die•a•a, rodièa alebo súrodenca jeho
manžela na úèas• na pohrebe a na ïalší deò, ak
prokurátor obstaráva pohreb,
3. nevyhnutne potrebný èas, najviac však na jeden
deò pri úmrtí prarodièa alebo vnuka prokurátora
a prarodièa alebo vnuka jeho manžela na úèas•
na pohrebe a na ïalší deò, ak prokurátor obstaráva pohreb,
4. nevyhnutne potrebný èas, najviac však na jeden
deò pri úmrtí inej osoby, ktorá nepatrí k uvedeným rodinným príslušníkom, ale žila s prokurátorom v èase úmrtia v spoloènej domácnosti, a na
ïalší deò, ak prokurátor obstaráva pohreb,
5. nevyhnutne potrebný èas pri úmrtí spolupracovníka na úèas• na pohrebe,
vlastná svadba prokurátora a úèas• na svadobnom
obrade pri svadbe die•a•a prokurátora;
služobné vo¾no sa poskytne na
1. dva dni na vlastnú svadbu prokurátora, z toho
jeden deò na úèas• na svadobnom obrade,
2. jeden deò na úèas• na svadobnom obrade pri
svadbe die•a•a prokurátora,
pres•ahovanie prokurátora v súvislosti s jeho
1. preložením na inú prokuratúru,
2. vymenovaním do funkcie prokurátora na inú prokuratúru než tú, na ktorej vykonával prípravnú
prax právneho èakate¾a prokuratúry;
služobné vo¾no sa poskytne na tri služobné dni,
znemožnenie dopravy prokurátora do miesta výkonu funkcie;
služobné vo¾no sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas, najviac však na jeden deò,
bezodplatná prednášate¾ská èinnos• alebo výuèba
vrátane skúšobnej èinnosti;
služobné vo¾no sa poskytne najviac na 12 služobných dní v kalendárnom roku,
iné úkony vo všeobecnom záujme, o ktorých to
ustanovujú osobitné predpisy;
služobné vo¾no sa poskytne na nevyhnutne potrebný èas,
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n) z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 71, 72
a 81);
služobné vo¾no sa poskytne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2) Rodinným príslušníkom prokurátora sa na úèely
tohto zákona rozumie manžel prokurátora, die•a prokurátora, die•a zverené prokurátorovi alebo jeho manželovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
rodiè prokurátora, prarodiè a vnuk prokurátora, súrodenec prokurátora a jeho manžel, rodiè a súrodenec
manžela prokurátora.
§ 66
Prokurátorovi patrí služobné vo¾no s náhradou platu vo výške jeho funkèného platu aj z dôvodu výkonu
obèianskych povinností, najmä pri
a) poskytovaní prvej pomoci,
b) povinných lekárskych prehliadkach,
c) opatreniach proti prenosným chorobám,
d) iných naliehavých opatreniach lieèebno-preventívnej starostlivosti,
e) izolácii z dôvodu veterinárnych ochranných opatrení,
f) poskytnutí osobnej pomoci pri požiarnej ochrane,
živelných udalostiach, záchrannej akcii v teréne
alebo v iných obdobných mimoriadnych prípadoch
a v prípadoch, keï je fyzická osoba povinná pod¾a
právnych predpisov osobnú pomoc poskytnú•.
§ 67
Ak sa prokurátorovi poskytne služobné vo¾no s náhradou platu z dôvodov uvedených v § 65 ods. 1
písm. m), je povinný ten, pre ktorého bol prokurátor
èinný, prípadne z ktorého podnetu alebo v ktorého
záujme sa prokurátorovi poskytlo služobné vo¾no,
uhradi• služobnému úradu náhradu funkèného platu
prokurátora poskytnutého za èas služobného vo¾na.

DRUHÝ

DIEL

SLUŽOBNÉ VO¼NO BEZ NÁHRADY PLATU
§ 68
(1) Prokurátorovi patrí služobné vo¾no bez náhrady
platu z dôvodu
a) pres•ahovania, ak nejde o pres•ahovanie pod¾a
§ 65 ods. 1 písm. j),
b) nepredvídaného prerušenia dopravy na èas dlhší
ako jeden deò,
c) èinnosti ako registrovaného kandidáta pri
1. vo¾be prezidenta Slovenskej republiky,
2. vo¾bách do Národnej rady Slovenskej republiky,
3. vo¾bách na funkciu starostu (primátora) obce
(mesta),
4. vo¾bách do obecného (mestského) zastupite¾stva,
d) predvolania ako svedka na konanie pred súdom
alebo iným orgánom pod¾a osobitného zákona.
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(2) Prokurátorovi možno na základe jeho písomnej
žiadosti poskytnú• služobné vo¾no bez náhrady platu
aj z vážnych osobných dôvodov, ktoré nevyžadujú prerušenie výkonu funkcie prokurátora. Služobné vo¾no
možno poskytnú• najviac na 30 služobných dní v kalendárnom roku. O žiadosti prokurátora rozhodne vedúci služobného úradu.
(3) Služobné vo¾no pod¾a odsekov 1 a 2 sa poskytne
prokurátorovi na nevyhnutne potrebný èas.
(4) Vedúci služobného úradu môže povoli• prokurátorovi, aby poskytnuté služobné vo¾no nahradil výkonom svojej funkcie mimo urèeného služobného èasu.
V takom prípade patrí prokurátorovi za poskytnuté
služobné vo¾no jeho funkèný plat.
TRETÍ

DIEL

OSPRAVEDLNENÁ SLUŽOBNÁ NEPRÍTOMNOS•
PROKURÁTORA

§ 69
(1) Vedúci prokurátor ospravedlní služobnú neprítomnos• prokurátora poèas
a) uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
prokurátora pre chorobu alebo úraz,
b) materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky,
c) ïalšej materskej dovolenky alebo ïalšej rodièovskej
dovolenky,
d) karantény,
e) ošetrovania chorého èlena rodiny,
f) starostlivosti o die•a mladšie ako desa• rokov z dôvodu, že
1. detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti inak die•a je, alebo škola, ktorej žiakom die•a
je, boli uzatvorené pod¾a nariadenia príslušných
orgánov,
2. die•a nemôže by• v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádza• do školy,
pretože mu bola nariadená karanténa,
3. osoba, ktorá sa inak o die•a stará, sa nemôže
o die•a stara•, pretože ochorela alebo jej bola
nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila vyšetreniu v zdravotníckom zariadení,
ak starostlivos• o die•a presahuje èas, za ktorý sa
poskytuje služobné vo¾no s náhradou platu pod¾a
§ 65 ods. 1 písm. f).
(2) V obdobiach uvedených v odseku 1 nepatrí prokurátorovi plat ani náhrada platu, ak tento zákon
neustanovuje inak (§ 166). Hmotné zabezpeèenie
v týchto prípadoch upravujú osobitné predpisy a ustanovenia § 131 až 133.
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ŠTVRTÝ

DIEL

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA O SLUŽOBNOM VO¼NE
A O OSPRAVEDLNENEJ SLUŽOBNEJ
NEPRÍTOMNOSTI PROKURÁTORA

§ 70
(1) Ak je prokurátorovi vopred známy dôvod na poskytnutie služobného vo¾na a na ospravedlnenie jeho
služobnej neprítomnosti, je povinný vèas, a ak to nie
je možné, bez zbytoèného odkladu požiada• vedúceho
služobného úradu o poskytnutie služobného vo¾na
a o ospravedlnenie služobnej neprítomnosti.
(2) Prokurátor je povinný preukáza• dôvod služobného vo¾na a jeho trvanie, ako aj dôvod na ospravedlnenie služobnej neprítomnosti a jeho trvanie vedúcemu služobného úradu.
PIATY

DIEL

SLUŽOBNÉ VO¼NO A NÁROKY
SÚVISIACE SO SLUŽBOU PROKURÁTORA
V OZBROJENÝCH SILÁCH A S CIVILNOU SLUŽBOU
§ 71
(1) Prokurátorovi povolanému na výkon služby
v ozbrojených silách27) alebo civilnej služby28) poskytne vedúci služobného úradu v poslednom týždni pred
dòom urèeným na nástup tejto služby jeden deò služobného vo¾na na vybavenie osobných a rodinných
vecí.
(2) Prokurátor, ktorý vykonáva svoju funkciu
v mieste, ktoré je vzdialené od miesta jeho trvalého
pobytu viac ako šes• hodín cesty osobným vlakom, má
pred nástupom na službu v ozbrojených silách alebo
na civilnú službu nárok na jeden deò služobného
vo¾na; ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.
(3) Prokurátor, ktorý nastupuje službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu v mieste, ktoré je
vzdialené od miesta jeho trvalého pobytu
a) viac ako šes• hodín cesty dopravnými prostriedkami, ktoré je oprávnený použi•, má nárok na jeden
deò služobného vo¾na,
b) viac ako 12 hodín cesty dopravnými prostriedkami,
ktoré je oprávnený použi•, má nárok na dva dni
služobného vo¾na.
(4) Ustanovením odseku 3 nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 1 a 2. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa
rovnako použijú aj pri ceste prokurátora po skonèení
služby v ozbrojených silách alebo civilnej služby; pri
skonèení služby prokurátorovi nepatrí služobné vo¾no
pod¾a odseku 1.
(5) Za èas služobného vo¾na pod¾a predchádzajúcich

27

) Zákon è. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady

28

è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, zákona Slovenskej národnej rady è. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpeèovaní politiky
zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. a zákona è. 185/2000 Z. z.
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odsekov patrí prokurátorovi náhrada platu vo výške
jeho naposledy urèeného funkèného platu.
(6) Prokurátorovi, ktorý nastupuje na základnú
službu, náhradnú službu alebo civilnú službu namiesto základnej služby alebo náhradnej služby, patrí za
prvé dva týždne tejto služby náhrada platu vo výške
jeho funkèného platu. Náhradu tohto platu mu vyplatí
služobný úrad. Poèas výkonu zdokona¾ovacej služby
alebo civilnej služby namiesto zdokona¾ovacej služby
patrí prokurátorovi náhrada platu vo výške jeho
funkèného platu. Náhradu tohto platu mu vyplatí
služobný úrad.

c)
d)

e)

§ 72
(1) Prokurátor je povinný uja• sa výkonu svojej funkcie najneskôr tretí deò po skonèení povinnej vojenskej
služby alebo civilnej služby. Za èas pred nástupom do
funkcie prokurátora mu nepatrí plat ani náhrada platu.
(2) Ak prokurátor vykonáva po skonèení jedného
druhu služby v ozbrojených silách bezprostredne službu toho istého alebo iného druhu v ozbrojených silách
alebo civilnú službu, posudzuje sa nadväzujúca služba z h¾adiska nároku na služobné vo¾no a na náhradu
platu ako pokraèovanie predchádzajúcej služby. Ak
však prokurátor vykonáva základnú službu, náhradnú
službu alebo civilnú službu v dvoch alebo viacerých
èastiach, patrí mu pred nastúpením druhej a každej
ïalšej èasti služby náhrada platu vo výške jeho funkèného platu za jeden týždeò odo dòa urèeného na
nastúpenie druhej alebo ïalšej èasti tejto služby.
S I E D M A H L A VA

f)

g)
h)

los• týchto predpisov a sústavne vyžadova• a kontrolova• ich dodržiavanie,
dba• pri vydávaní pokynov podriadeným prokurátorom na požiadavky bezpeènosti a ochrany zdravia,
zis•ova• príèiny vzniku služobných úrazov a chorôb
z povolania, vies• ich evidenciu, vytvára• podmienky na predchádzanie služobným úrazom a chorobám z povolania, ako aj ochoreniam vznikajúcim
vplyvom prostredia, v ktorom prokurátori vykonávajú svoju funkciu,
nedovoli•, aby prokurátori vykonávali èinnos•, ktorej vykonávanie by bolo v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi alebo so služobnými predpismi,
pravidelne kontrolova• úroveò starostlivosti o bezpeènos• a ochranu zdravia prokurátorov pri výkone
ich funkcie a dodržiavanie zásad bezpeènosti
a ochrany zdravia,
odstraòova• zistené nedostatky, ako aj príèiny havárií a porúch technických zariadení,
plni• ïalšie povinnosti ustanovené osobitným zákonom.29)

(3) Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní
zaisti• bezpeènos• a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sa s ich vedomím zdržiavajú v objektoch prokuratúry. Každý objekt prokuratúry musí by• vybavený
prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a prostriedkami umožòujúcimi privola• rýchlu záchrannú
pomoc.
(4) Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní
dba• na to, aby zdravie prokurátora nebolo na jeho
pracovisku ohrozované fajèením.

STAROSTLIVOS• O PROKURÁTOROV
PRVÝ

§ 74

DIEL

BEZPEÈNOS• A OCHRANA
ZDRAVIA PROKURÁTOROV

§ 73
Povinnosti služobného úradu
a vedúceho prokurátora
(1) Služobný úrad a vedúci prokurátori sú v rozsahu
svojej pôsobnosti povinní vytvára• prokurátorom podmienky na bezpeèný výkon ich funkcie.
(2) Služobný úrad a vedúci prokurátori sú povinní
najmä
a) zriaïova•, udržiava• a zlepšova• potrebné ochranné
zariadenia a vykonáva• technické a organizaèné
opatrenia pod¾a všeobecne záväzných právnych
predpisov a služobných predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia prokurátorov pri výkone
ich funkcie,
b) pravidelne oboznamova• prokurátorov so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými
predpismi na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri výkone ich funkcie, pravidelne overova• zna-
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Povinnosti prokurátora
Prokurátor je povinný
a) dodržiava• pri výkone svojej funkcie všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy, pokyny
a príkazy vedúcich prokurátorov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia,
b) nepožíva• alkoholické nápoje ani iné návykové látky
pred zaèiatkom služobného dòa a poèas služobného dòa,
c) oznamova• služobnému úradu nedostatky a poruchy, ktoré by mohli ohrozi• bezpeènos• alebo zdravie prokurátorov pri výkone ich funkcie.
§ 75
Orgány dozoru
(1) Dozor nad zabezpeèovaním podmienok bezpeènosti a ochrany zdravia služobným úradom, vedúcimi
prokurátormi a ostatnými prokurátormi vykonáva generálna prokuratúra.
(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté oprávnenie vykonáva• dozor nad zabezpeèovaním podmienok

29

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona è. 95/2000
Z. z., zákon è. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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bezpeènosti a ochrany zdravia na prokuratúre orgánmi dozoru pod¾a osobitného zákona.30)
DRUHÝ

DIEL

SLUŽOBNÉ PROSTREDIE PROKURÁTORA
A ÏALŠIE PODMIENKY NA VÝKON FUNKCIE PROKURÁTORA
§ 76
Na zlepšenie kultúry práce prokurátora a jeho služobného prostredia utvára služobný úrad primerané
podmienky a stará sa o vzh¾ad a úpravu služobného
prostredia, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú
hygienu.
§ 77
(1) Služobný úrad je povinný zabezpeèi• stravovanie
prokurátorov priamo v mieste výkonu ich funkcie alebo v jeho blízkosti 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.24)
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz•ahuje na prokurátora vyslaného na služobnú cestu, ktorý má nárok na
stravné pod¾a osobitného predpisu.31)
§ 78
(1) Prokurátor má právo na zabezpeèenie elektronického systému právnych informácií, vhodných technických zariadení a pomôcok umožòujúcich efektívny výkon funkcie prokurátora bez zbytoèných prie•ahov
a na bezplatné poskytnutie úradného odevu (talára).
(2) Podrobnosti o úradnom odeve (talári) prokurátora ustanoví smernica, ktorú vydá generálny prokurátor; táto smernica sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.32)
§ 79
Prokurátor má právo na mesaènú paušálnu náhradu nákladov spojených s výkonom funkcie prokurátora33) vo výške 1/12 z 50 % základného platu.
TRETÍ

DIEL

PREHLBOVANIE A ZVYŠOVANIE
KVALIFIKÁCIE PROKURÁTORA

§ 80
(1) Prokurátor má právo na zabezpeèenie podmienok
na systematické a bezplatné vzdelávanie po celé obdobie výkonu svojej funkcie a na bezplatné poskytovanie
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právnych predpisov nevyhnutných na riadny výkon
funkcie prokurátora.
(2) Vzdelávanie prokurátorov zabezpeèuje generálna
prokuratúra, vyššia vojenská prokuratúra a krajské
prokuratúry. Po dohode s generálnou prokuratúrou sa
na vzdelávaní prokurátorov podie¾ajú aj vysoké školy
a ïalšie vzdelávacie inštitúcie.
(3) Prokurátori, ktorí sa podie¾ajú na organizácii
vzdelávania a na lektorskej èinnosti pre prokurátorov
a zamestnancov prokuratúry, majú právo na odmenu
za túto èinnos•, ak ju vykonávajú nad rámec svojich
služobných povinností.
§ 81
(1) Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie prokurátorov s cie¾om priebežne si udržiava•, zdokona¾ova• a dopåòa• požadované vedomosti
a schopnosti potrebné na výkon funkcie prokurátora
na príslušnom úseku.
(2) Na prehlbovanie kvalifikácie poskytne služobný
úrad prokurátorovi služobné vo¾no v potrebnom rozsahu; za ten èas patrí prokurátorovi náhrada platu vo
výške funkèného platu.
§ 82
(1) Zvyšovanie kvalifikácie je nadobudnutie vedomostí a zruèností potrebných na výkon funkcie prokurátora na vyššom stupni prokuratúry, na výkon osobitnej špecializácie alebo na výkon funkcie vedúceho
prokurátora.
(2) Zvyšovanie kvalifikácie je aj ïalšie vysokoškolské
štúdium v odbore potrebnom na výkon funkcie prokurátora, vykonanie rigoróznej skúšky, ako aj iné špeciálne štúdium na vysokých školách alebo v iných
výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Slovenskej republike alebo v zahranièí, ak sú za také uznané.
(3) Na základe žiadosti prokurátora môže generálny
prokurátor rozhodnú• o udelení súhlasu so zvýšením
kvalifikácie prokurátora, ak je toto zvýšenie kvalifikácie v súlade s požiadavkami na výkon jeho funkcie.
(4) Rozhodnutie o udelení súhlasu so zvýšením kvalifikácie prokurátora obsahuje
a) meno a priezvisko prokurátora, ktorého sa rozhodnutie týka,
b) doterajšie funkèné zaradenie prokurátora,
c) urèenie oblasti a spôsobu zvýšenia kvalifikácie,
d) podmienky na zvyšovanie kvalifikácie,
e) dôvod, pre ktorý sa ude¾uje súhlas so zvýšením
kvalifikácie,
f) trvanie platnosti rozhodnutia,
g) dátum vydania rozhodnutia,
h) podpis generálneho prokurátora.

30

) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z.

31

§ 3 zákona è. 95/2000 Z. z.

) Zákon è. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

32

Zákon è. 380/1997 Z. z.

) § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
33
) § 6 ods. 10 zákona è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
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(5) Prokurátorovi, ktorému bol udelený súhlas so
zvýšením kvalifikácie, patrí študijné vo¾no na základe
potvrdenia vzdelávacieho zariadenia
a) v rozsahu potrebnom na úèas• na vyuèovaní,
b) dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c) desa• dní na prípravu a vykonanie závereènej skúšky,
d) desa• dní na vypracovanie a obhajobu diplomovej
alebo inej závereènej práce.

vznik nároku na preventívnu rehabilitáciu pod¾a odseku 1 sa urèuje pod¾a § 97.

(6) Poèas študijného vo¾na pod¾a odseku 5 patrí
prokurátorovi náhrada platu vo výške jeho naposledy
urèeného funkèného platu.

Služobný úrad zabezpeèí, ak o to prokurátor požiada, vybavenie vecí súvisiacich s
a) uzavretím zmluvy o zdravotnom poistení prokurátora,
b) komplexnou preventívnou zdravotnou prehliadkou
prokurátora raz za dva roky.

§ 83
(1) Náklady súvisiace s prehlbovaním a zvyšovaním
kvalifikácie prokurátora nahrádza generálna prokuratúra.
(2) Prokurátor je povinný nahradi• úplné alebo èiastoèné náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie, ak
nedodržal podmienky urèené v rozhodnutí o udelení
súhlasu so zvýšením kvalifikácie; to neplatí, ak prokurátor bol z funkcie odvolaný pod¾a § 15 ods. 3 písm. a)
alebo ak sa funkcie prokurátora vzdal pod¾a § 16
ods. 1 písm. b).
(3) O povinnosti nahradi• náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie rozhodne generálna prokuratúra.
Proti rozhodnutiu generálnej prokuratúry je prípustné
odvolanie, o ktorom rozhodne generálny prokurátor.
ŠTVRTÝ

DIEL

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS•
§ 84
(1) Prokurátor, ktorý vykonáva funkciu prokurátora
najmenej 10 rokov, má nárok na preventívnu rehabilitáciu v trvaní jedného týždòa v každom kalendárnom
roku, poènúc kalendárnym rokom, v ktorom dovàši
45. rok svojho veku. To neplatí, ak sa prokurátorovi
v kalendárnom roku poskytla kúpe¾ná starostlivos•.
(2) Preventívna rehabilitácia sa vykonáva v rehabilitaèných zariadeniach zriadených alebo spravovaných
generálnou prokuratúrou alebo v zmluvných rehabilitaèných zariadeniach s celodenným pobytom, alebo
ambulantne formou aktívneho odpoèinku a lieèebno-preventívnych opatrení zameraných predovšetkým na
posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia
prokurátorov.
(3) Preventívna rehabilitácia sa poskytuje prokurátorovi bezplatne. Poèas preventívnej rehabilitácie má
prokurátor nárok na náhradu nákladov na stravu
a ubytovanie.
(4) Preventívnu rehabilitáciu zabezpeèuje generálna
prokuratúra.
(5) Èas výkonu funkcie prokurátora potrebného na
34

) § 144 zákona è. 370/1997 Z. z.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevz•ahujú na
prokurátora vojenskej prokuratúry; preventívnu rehabilitáciu prokurátora vojenskej prokuratúry upravuje
osobitný zákon.34)
§ 85

PIATY

DIEL

OSOBITNÉ SLUŽOBNÉ PODMIENKY
PRE TEHOTNÉ PROKURÁTORKY, PRE PROKURÁTORKY,
KTORÉ SA STARAJÚ O MALOLETÉ DIE•A,
A PRE OSAMELÝCH PROKURÁTOROV, KTORÍ SA STARAJÚ
O MALOLETÉ DIE•A
§ 86
(1) Tehotná prokurátorka nesmie vykonáva• èinnos•, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá
pod¾a lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo; to
isté platí o prokurátorke do konca deviateho mesiaca
po pôrode. Služobný úrad je povinný vykona• doèasnú
úpravu podmienok na výkon funkcie tehotnej prokurátorky a prokurátorky do konca deviateho mesiaca po
pôrode, aby nedošlo k ohrozeniu jej zdravotného stavu, a ak to nie je možné, zaradi• ju doèasne na výkon
takej služby, ktorá je pre òu vhodná. Pri tomto zaradení jej patrí plat pod¾a nového služobného zaradenia,
najmenej však vo výške funkèného platu, ktorý jej
patril pred týmto zaradením.
(2) Tehotnej prokurátorke a prokurátorke, ktorá sa
stará o die•a mladšie ako jeden rok, nesmie by• nariadená služobná pohotovos• ani výkon funkcie nadèas.
Prokurátorke, ktorá je osamelá a stará sa o die•a
mladšie ako 15 rokov, môže by• nariadená služobná
pohotovos• alebo výkon funkcie nadèas len s jej súhlasom.
(3) Tehotná prokurátorka a prokurátorka, ktorá sa
stará o die•a mladšie ako jeden rok, nesmie by• vyslaná na služobnú cestu mimo obvodu obce, v ktorej má
sídlo prokuratúra, kde vykonáva svoju funkciu, ani
mimo obvodu obce, v ktorej má trvalý pobyt. Prokurátorku, ktorá sa stará o die•a staršie ako jeden rok
a mladšie ako osem rokov, možno vysla• na služobnú
cestu len s jej súhlasom; to platí rovnako aj pre prokurátorku, ktorá je osamelá a stará sa o die•a mladšie
ako 15 rokov.
(4) Ak tehotná prokurátorka alebo prokurátorka,
ktorá sa stará o die•a mladšie ako 15 rokov, požiada
o kratší služobný èas alebo o inú vhodnú úpravu týždenného služobného èasu, vedúci služobného úradu
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je povinný vyhovie• jej žiadosti, ak tomu nebránia
vážne dôvody, najmä ak by tým nebolo ohrozené plnenie úloh prokuratúry. Prokurátorke, ktorá má povolený kratší služobný èas, patrí funkèný plat zodpovedajúci tomuto kratšiemu služobnému èasu.
(5) Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa rovnako vz•ahujú
aj na prokurátora, ktorý je osamelý a stará sa o maloleté die•a.
(6) Osamelou osobou sa rozumie slobodná, ovdovená alebo rozvedená osoba alebo osoba osamelá z iných
vážnych dôvodov.
ŠIESTY

DIEL

MATERSKÁ DOVOLENKA A RODIÈOVSKÁ DOVOLENKA
§ 87
(1) V súvislosti s pôrodom a so starostlivos•ou o narodené die•a patrí prokurátorke materská dovolenka
v trvaní 28 týždòov. Prokurátorke, ktorá porodila zároveò dve alebo viac detí, a prokurátorke, ktorá je
osamelá, patrí materská dovolenka v rozsahu 37 týždòov.
(2) Materská dovolenka patrí aj prokurátorke, ktorá
prevzala do svojej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov die•a, ktoré jej bolo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov alebo ktoré jej bolo zverené rozhodnutím príslušných
orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej
starostlivosti, alebo die•a, ktorého matka zomrela.
Materská dovolenka v takom prípade patrí odo dòa
prevzatia die•a•a v trvaní 22 týždòov, a ak prevzala
dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú prokurátorku v trvaní 31 týždòov, najdlhšie však do dòa, keï
die•a dosiahne vek osem mesiacov.
(3) V rozsahu a za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 patrí prokurátorovi, ktorý sa stará o narodené die•a, rodièovská dovolenka, ak
a) matka sa nemôže o die•a stara•,
b) matka sa nesmie pod¾a lekárskeho posudku o die•a
stara• pre závažné ochorenie alebo
c) prevzal do svojej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov die•a, ktoré mu bolo na základe
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov alebo ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie
alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo die•a, ktorého matka zomrela.
(4) Na prehåbenie starostlivosti o die•a sa poskytne
na základe písomnej žiadosti prokurátorke ïalšia materská dovolenka alebo prokurátorovi ïalšia rodièovská dovolenka
a) až do troch rokov veku die•a•a alebo
b) až do siedmich rokov veku die•a•a, ak ide o dlhodobo •ažko zdravotne postihnuté die•a vyžadujúce
mimoriadnu starostlivos• alebo o dlhodobo •ažko
zdravotne postihnuté die•a vyžadujúce mimoriadnu starostlivos• osobitne nároènú.
(5) Ïalšia materská dovolenka nemusí bezprostred-
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ne nasledova• po materskej dovolenke. To isté platí pre
ïalšiu rodièovskú dovolenku.
(6) Ïalšia materská dovolenka a ïalšia rodièovská
dovolenka v súvislosti so starostlivos•ou o to isté die•a
patrí len jednému rodièovi.
§ 88
(1) Na materskú dovolenku nastupuje prokurátorka
spravidla od zaèiatku šiesteho týždòa pred oèakávaným dòom pôrodu, najskôr však od zaèiatku ôsmeho
týždòa pred týmto dòom.
(2) Materská dovolenka prokurátorky v súvislosti
s pôrodom musí by• najmenej 14 týždòov a nesmie sa
skonèi• ani preruši• pred uplynutím šiestich týždòov
odo dòa pôrodu.
(3) Ak sa die•a narodilo màtve, patrí prokurátorke
materská dovolenka v trvaní 14 týždòov.
§ 89
(1) Ak bolo die•a zo zdravotných dôvodov umiestnené v zariadení zdravotníckej starostlivosti a prokurátorka zatia¾ zaène vykonáva• svoju funkciu, jej materská dovolenka alebo ïalšia materská dovolenka sa tým
preruší, najskôr však po uplynutí šiestich týždòov odo
dòa pôrodu. Materská dovolenka sa poskytne prokurátorke opä• odo dòa, keï prevzala die•a zo zariadenia
zdravotníckej starostlivosti do svojej starostlivosti
a prestala vykonáva• funkciu prokurátorky, nie však
dlhšie ako do èasu urèeného pre ïalšiu materskú
dovolenku (§ 87 ods. 4).
(2) Prokurátorke nepatrí materská dovolenka alebo
ïalšia materská dovolenka, ak die•a, o ktoré sa starala, je
a) zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov na základe právoplatného rozhodnutia
príslušného orgánu alebo
b) umiestnené do zariadenia s celoroèným, týždenným alebo denným pobytom; to neplatí, ak do zariadenia s denným pobytom bolo umiestnené die•a
z dôvodu, že si to vyžaduje jeho zdravotný stav
alebo zdravotný stav rodièa na základe vyjadrenia
príslušného ošetrujúceho (odborného) lekára.
(3) Ak die•a zomrie v èase, keï je prokurátorka na
materskej dovolenke alebo na ïalšej materskej dovolenke, poskytne sa jej materská dovolenka ešte poèas
dvoch týždòov odo dòa úmrtia die•a•a, najdlhšie však
do dòa, keï by die•a dosiahlo jeden rok veku.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vz•ahujú aj na
rodièovskú dovolenku a na ïalšiu rodièovskú dovolenku; rodièovskú dovolenku však možno prokurátorovi preruši• za podmienok ustanovených v odseku 1 aj pred uplynutím šiestich týždòov odo dòa
narodenia die•a•a.
§ 90
(1) Poèas materskej dovolenky patrí prokurátorke
peòažná pomoc v materstve pod¾a osobitného záko-
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na35) a príplatok k peòažnej pomoci v materstve
(§ 133). Rovnaká peòažná pomoc patrí prokurátorovi
poèas rodièovskej dovolenky.
(2) Poèas ïalšej materskej dovolenky patrí prokurátorke rodièovský príspevok pod¾a osobitného zákona.36) Rovnaký príspevok patrí prokurátorovi poèas
ïalšej rodièovskej dovolenky.
SIEDMY

DIEL

PRESTÁVKY NA DOJÈENIE
§ 91
(1) Prokurátorke, ktorá dojèí svoje die•a, poskytne
služobný úrad okrem prestávky pod¾a § 34 ods. 3 osobitné prestávky na dojèenie.
(2) Prokurátorke, ktorá vykonáva svoju funkciu po
celý urèený týždenný služobný èas, patria každý služobný deò na každé die•a do konca šiesteho mesiaca
jeho veku dve polhodinové prestávky na dojèenie a poèas ïalších troch mesiacov jedna polhodinová prestávka na dojèenie.
(3) Prokurátorke, ktorá vykonáva svoju funkciu
v kratšom služobnom èase, ktorý tvorí aspoò polovicu
urèeného týždenného služobného èasu, patrí jedna
polhodinová prestávka na dojèenie, a to na každé die•a
do konca šiesteho mesiaca jeho veku.
(4) Prestávky na dojèenie sa zapoèítavajú do služobného èasu.
Ô S M A H L A VA
ODMEÒOVANIE PROKURÁTOROV
PRVÝ

DIEL

PLAT PROKURÁTORA
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 92
(1) Prokurátorovi patrí za výkon jeho funkcie plat.
(2) Služobný úrad je povinný poskytova• prokurátorovi plat v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Poskytovanie iného platu prokurátorovi
nie je prípustné. Služobný úrad nesmie poskytova•
prokurátorovi ani iné plnenia peòažnej hodnoty, ak to
tento zákon alebo osobitné právne predpisy neustanovujú.
§ 93
(1) Plat prokurátora tvorí
a) funkèný plat,
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b) náhrady funkèného platu a osobitné formy odmeòovania, a to
1. náhrada platu za sviatok,
2. plat za výkon funkcie nadèas,
3. náhrada za služobnú pohotovos•,
4. plat poèas doèasného pridelenia,
5. plat pri pozastavení výkonu funkcie prokurátora,
6. vyrovnanie platu,
7. ïalší plat,
c) príplatky k funkènému platu, a to
1. príplatok za zastupovanie,
2. príplatok poèas doèasného pridelenia na prokuratúru vyššieho stupòa,
3. príplatok za prípravu právneho èakate¾a prokuratúry,
4. príplatok za plnenie služobných povinností vo
sviatok,
5. príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nede¾u,
6. príplatok za plnenie služobných povinností v noci,
7. osobitný príplatok,
8. hodnostný príplatok,
d) odmena.
(2) Prokurátorovi patria paušálne náhrady a náhrady ïalších výdavkov, ak tak ustanovuje zákon.
(3) Za uspokojenie nárokov prokurátora zodpovedá
štát.
Druhý oddiel
Funkèný plat prokurátora
§ 94
Zložky funkèného platu
Funkèný plat prokurátora tvorí
a) základný plat prokurátora,
b) funkèný príplatok.
Základný plat
§ 95
(1) Základný plat prokurátora generálnej prokuratúry je plat, ktorý zodpovedá platu sudcu Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky ustanovenému osobitným
zákonom.37)
(2) Základný plat prokurátora okresnej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry, krajskej prokuratúry a vyššej vojenskej prokuratúry sa urèuje z priemerného platu prokurátora.
(3) Priemerný plat prokurátora je plat prokurátora
zaradeného do 4. platového stupòa I. platovej skupiny
(§ 96 ods. 2), ktorý zodpovedá priemernému platu
sudcu ustanovenému osobitným zákonom.38)

35

) Zákon è. 88/1968 Zb. o predåžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení

36

neskorších predpisov.

) Zákon è. 382/1990 Zb. o rodièovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
37
) § 66 ods. 1 a § 85 zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38
) § 67 ods. 1 a § 85 zákona è. 385/2000 Z. z.
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§ 96
(1) Na úèely urèenia základného platu sa prokurátor
okresnej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry, krajskej prokuratúry a vyššej vojenskej prokuratúry zaradí pod¾a dåžky zapoèítate¾nej praxe (§ 97) do
jedného z ôsmich platových stupòov
a) v I. platovej skupine, ak ide o prokurátora okresnej
prokuratúry alebo prokurátora vojenskej obvodnej
prokuratúry,
b) v II. platovej skupine, ak ide o prokurátora krajskej
prokuratúry alebo prokurátora vyššej vojenskej
prokuratúry.
(2) Základný plat prokurátora zaradeného do príslušného platového stupòa a platovej skupiny pod¾a
odseku 1 je z priemerného platu prokurátora:
Platový
stupeò

Poèet rokov
zapoèítate¾nej praxe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

do ukonèenia 3. roku praxe
od zaèiatku 4. roku praxe
od zaèiatku 7. roku praxe
od zaèiatku 10. roku praxe
od zaèiatku 13. roku praxe
od zaèiatku 16. roku praxe
od zaèiatku 19. roku praxe
od zaèiatku 22. roku praxe

Platová skupina
I.
85
90
95
100
105
110
115
120

II.
%
%
%
%
%
%
%
%

90
95
100
105
110
115
120
125

%
%
%
%
%
%
%
%

§ 97
(1) Zapoèítate¾ná prax prokurátora je celková dåžka
praxe prokurátora rozhodujúca pre jeho zaradenie do
príslušného platového stupòa.
(2) Do zapoèítate¾nej dåžky praxe prokurátora sa
zapoèítava
a) prípravná prax právneho èakate¾a prokuratúry,
b) výkon funkcie prokurátora,
c) prax zapoèítaná ku dòu nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.
(3) Generálny prokurátor môže rozhodnú• o zapoèítaní aj prokurátorom preukázanej inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania,
ak prokurátor vykonával funkciu alebo povolanie, pre
ktoré je právnické vzdelanie predpísané, a doterajšou
praxou získal skúsenosti potrebné na výkon funkcie
prokurátora.
(4) Do zapoèítate¾nej praxe sa zapoèítava aj èas
a) výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej
služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v èase jej výkonu,
b) materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky,
ïalšej materskej dovolenky alebo ïalšej rodièovskej
dovolenky, prièom na jedno die•a možno zapoèíta•
najviac tri roky, spolu však najviac šes• rokov zo
súhrnu týchto období,
c) služobného vo¾na bez náhrady platu,
d) prerušenia výkonu funkcie pod¾a § 12 ods. 1 až 3.
(5) Ako výkon funkcie prokurátora sa na úèely urèenia dåžky zapoèítate¾nej praxe posudzuje aj èas

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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èerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
náhradného vo¾na za výkon funkcie nadèas,
služobného vo¾na s náhradou platu,
študijného vo¾na na zvyšovanie kvalifikácie,
prestávky na dojèenie,
uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
pre chorobu alebo úraz,
karantény,
ošetrovania chorého èlena rodiny,
doèasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora,
väzby dovtedy, kým nebol prokurátor odvolaný
z funkcie prokurátora,
doèasného pridelenia pod¾a § 9 ods. 4.
§ 98
Funkèný príplatok

(1) Funkèný príplatok patrí za riadiacu èinnos•
a) prvému námestníkovi generálneho prokurátora
v sume 9 000 Sk mesaène,
b) námestníkovi generálneho prokurátora v sume
8 500 Sk mesaène,
c) generálnemu riadite¾ovi sekcie generálnej prokuratúry v sume 7 500 Sk mesaène,
d) zástupcovi generálneho riadite¾a sekcie generálnej
prokuratúry, zástupcovi hlavného vojenského prokurátora, riadite¾ovi odboru generálnej prokuratúry, krajskému prokurátorovi a vyššiemu vojenskému prokurátorovi v sume 6 200 Sk mesaène,
e) zástupcovi riadite¾a odboru generálnej prokuratúry, námestníkovi krajského prokurátora a námestníkovi vyššieho vojenského prokurátora v sume
3 600 Sk mesaène,
f) vedúcemu oddelenia generálnej prokuratúry v sume 3 500 Sk mesaène,
g) vedúcemu oddelenia krajskej prokuratúry a náèelníkovi oddelenia vyššej vojenskej prokuratúry v sume 2 000 Sk mesaène,
h) okresnému prokurátorovi a vojenskému obvodnému prokurátorovi s poètom do 10 prokurátorov
v sume 3 500 Sk mesaène, s poètom nad 10 prokurátorov v sume 4 000 Sk mesaène,
i) námestníkovi okresného prokurátora a námestníkovi vojenského obvodného prokurátora s poètom
do 10 prokurátorov v sume 2 000 Sk mesaène,
s poètom nad 10 prokurátorov v sume 3 000 Sk
mesaène.
(2) V prípade súbehu výkonu viacerých funkcií patrí
vedúcemu prokurátorovi funkèný príplatok, ktorý je
pre neho výhodnejší.
§ 99
Oznamovanie výšky a zloženia funkèného platu
Funkèný plat prokurátora, jeho výšku a zloženie
oznámi služobný úrad prokurátorovi písomne.
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Tretí oddiel
Náhrady funkèného platu
a osobitné formy odmeòovania
§ 100
Náhrada platu za sviatok
Prokurátorovi nevykonávajúcemu svoju funkciu, lebo
je sviatok, ktorý je inak jeho obvyklým služobným dòom,
patrí náhrada platu vo výške jeho funkèného platu.
§ 101
Plat za výkon funkcie nadèas
(1) Za každú hodinu výkonu funkcie nadèas patrí
prokurátorovi po dohode s vedúcim prokurátorom náhradné vo¾no. Za každú hodinu èerpania náhradného
vo¾na patrí prokurátorovi náhrada platu vo výške
1/165 jeho funkèného platu.
(2) Prokurátorovi, ktorému za výkon funkcie nadèas
nie je poskytnuté náhradné vo¾no najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, patrí za každú hodinu
výkonu funkcie nadèas
a) 1/165 jeho funkèného platu zvýšená o 20 %,
b) 1/165 jeho funkèného platu zvýšená o 50 %, ak ide
o vykonávanie funkcie nadèas v deò nepretržitého
odpoèinku v týždni.
(3) Popri náhradnom vo¾ne alebo plate urèenom pod¾a odseku 2 patria prokurátorovi za každú hodinu
výkonu funkcie nadèas vo sviatok, v sobotu, v nede¾u
alebo v noci aj príplatky uvedené v § 110 až 112.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevz•ahujú na
vedúceho služobného úradu; výška jeho funkèného
platu je urèená s prihliadnutím na prípadný výkon
funkcie nadèas.
§ 102
Náhrada za služobnú pohotovos•
(1) Za každú hodinu služobnej pohotovosti patrí prokurátorovi, ktorý vykonáva služobnú pohotovos• na
prokuratúre, náhrada vo výške
a) 50 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkèného platu,
b) 1/165 jeho funkèného platu, ak služobnú pohotovos• vykonáva v deò nepretržitého odpoèinku
v týždni.
(2) Za každú hodinu služobnej pohotovosti patrí prokurátorovi, ktorý vykonáva služobnú pohotovos•
v mieste trvalého pobytu alebo na inom dohodnutom
mieste, náhrada vo výške
a) 15 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkèného platu,
b) 25 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkèného platu, ak služobnú pohotovos• vykonáva v deò služobného pokoja.
(3) Za každú hodinu služobnej pohotovosti patrí prokurátorovi, ktorý vykonáva služobnú pohotovos• mimo
prokuratúry s možnos•ou použitia mobilných prostriedkov spojenia, náhrada vo výške
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a) 5 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkèného platu,
b) 10 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkèného platu, ak služobnú pohotovos• vykonáva v deò služobného pokoja.
(4) Za každú hodinu služobnej pohotovosti, ktorú
prokurátor vykonáva na prokuratúre vo sviatok, v sobotu, v nede¾u alebo v noci, patria prokurátorovi popri
náhrade za služobnú pohotovos• pod¾a odseku 1 aj
príplatky uvedené v § 110 až 112.
(5) Náhrada za služobnú pohotovos• nepatrí prokurátorovi za èas, v ktorom došlo poèas trvania služobnej
pohotovosti k výkonu funkcie prokurátora. Ak poèas
služobnej pohotovosti došlo k výkonu funkcie prokurátora, èas výkonu funkcie prokurátora sa posudzuje
ako výkon funkcie nadèas.
§ 103
Plat poèas doèasného pridelenia
(1) Prokurátorovi poèas doèasného pridelenia patrí
funkèný plat pod¾a doterajšieho zaradenia.
(2) Prokurátorovi doèasne pridelenému na výkon
funkcie na prokuratúru vyššieho stupòa patrí okrem
funkèného platu aj príplatok ustanovený v § 108.
(3) Ak je prokurátor doèasne pridelený na iný orgán
(§ 9 ods. 4) a vykonáva riadiacu funkciu, patrí mu plat
za výkon tejto funkcie, ak je pre neho výhodnejší.
§ 104
Plat pri pozastavení výkonu funkcie prokurátora
(1) Poèas doèasného pozastavenia výkonu funkcie
prokurátora patrí prokurátorovi plat vo výške 30 % zo
základného platu, na ktorý by bol mal nárok, keby
nebol doèasne pozastavený výkon jeho funkcie. Tento
plat sa zvyšuje o 10 % zo základného platu na každé
vyživované die•a, najviac však do výšky 50 % zo základného platu.
(2) Prokurátorovi, ktorému bol doèasne pozastavený
výkon jeho funkcie, sa po skonèení doèasného pozastavenia výkonu funkcie doplatí najneskôr do 15. dòa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca rozdiel, o ktorý
bol jeho funkèný plat skrátený, ak
a) prokurátor nebol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného èinu alebo
b) disciplinárne konanie vedené proti prokurátorovi
sa právoplatne skonèí inak ako zbavením funkcie
prokurátora; to neplatí, ak disciplinárne konanie sa
zastaví preto, lebo služobný pomer prokurátora
zanikol vzdaním sa funkcie prokurátora.
§ 105
Vyrovnanie platu
(1) Ak bol prokurátor na svoju žiados• uvo¾nený
alebo odvolaný z funkcie, za ktorej výkon mu patril
funkèný príplatok, patrí mu poèas troch mesiacov od
uvo¾nenia alebo odvolania z tejto funkcie vyrovnanie
platu vo výške rozdielu medzi jeho doterajším a novým
funkèným platom.
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(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz•ahuje na prokurátora, o ktorého odvolaní z funkcie vedúceho prokurátora rozhodla disciplinárna komisia [§ 189 ods. 1
písm. d)].
§ 106
Ïalší plat
(1) Prokurátorovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ïalší plat vo výške funkèného platu patriaceho za mesiac máj a za mesiac november, ak v príslušnom polroku do 31. mája a do 30. novembra
a) vykonával funkciu prokurátora aspoò 75 služobných dní,
b) služobný pomer prokurátora trvá,
c) nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie pod¾a
§ 189 ods. 1 písm. c) až f).
(2) Ako trvanie služobného pomeru prokurátora sa
na úèely priznania ïalšieho platu posudzujú obdobia
uvedené v § 63.
(3) Ako výkon funkcie prokurátora sa na úèely priznania ïalšieho platu posudzuje aj èas
a) èerpania dovolenky a preventívnej rehabilitácie,
b) nevykonávania funkcie prokurátora vo sviatok,
c) náhradného vo¾na za výkon funkcie nadèas,
d) služobného vo¾na s náhradou platu,
e) študijného vo¾na na zvyšovanie kvalifikácie,
f) prestávky na dojèenie,
g) uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
pre služobný úraz alebo chorobu z povolania,
h) doèasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ak
1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2. prokurátor bol spod obžaloby oslobodený,
3. disciplinárne konanie proti prokurátorovi sa
skonèilo inak ako zbavením funkcie,
i) výkonu väzby alebo výkonu trestu odòatia slobody,
ak
1. trestné stíhanie proti prokurátorovi bolo zastavené,
2. prokurátor bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj
v neskoršom konaní,
3. prokurátor vykonával trest odòatia slobody na
podklade rozsudku, ktorý bol zrušený,
j) doèasného pridelenia pod¾a § 9 ods. 4.
(4) Plat pod¾a odseku 1 je splatný vo výplatnom
termíne urèenom na výplatu platu za mesiac máj a za
mesiac november, ak ïalej nie je ustanovené inak. Ak
podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní prokurátor až k 30. júnu alebo k 31. decembru, plat pod¾a
odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne za mesiac
jún a za mesiac december.
(5) Obdobia uvedené v odseku 3 písm. h) a i) sa zapoèítajú do èasu uvedeného v odseku 1 písm. a) až
vtedy, ak nastane právna skutoènos• uvedená v odseku 3 písm. h) a i), ktorá podmieòuje jej posudzovanie
ako výkon funkcie prokurátora. V takom prípade je
ïalší plat prokurátora splatný až v najbližšom výplatnom termíne, ktorý nasleduje po právnej skutoènosti
uvedenej v odseku 3 písm. h) a i).
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Štvrtý oddiel
Príplatky k funkènému platu prokurátora
§ 107
Príplatok za zastupovanie
(1) Ak na základe poverenia vedúceho prokurátora
zastupuje prokurátor neprítomného vedúceho prokurátora dlhšie ako štyri týždne v plnom rozsahu jeho
služobných povinností, patrí mu od zaèiatku zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške funkèného
príplatku zastupovaného. Príplatok za zastupovanie
prokurátorovi nepatrí, ak zastupovanie je súèas•ou
jeho služobných povinností.
(2) Prokurátorovi poverenému zastupova• doèasne
neprítomného prokurátora alebo vykonáva• funkciu
na doèasne neobsadenom funkènom mieste prokurátora možno prizna• príplatok za zastupovanie.
(3) O priznaní príplatku rozhoduje vedúci služobného úradu.
§ 108
Príplatok poèas doèasného pridelenia
na prokuratúru vyššieho stupòa
(1) Prokurátorovi, ktorý je doèasne pridelený na výkon funkcie na prokuratúru vyššieho stupòa, patrí
popri jeho funkènom plate príplatok vo výške 5 %
z jeho základného platu. Ak je prokurátor okresnej
prokuratúry alebo vojenskej obvodnej prokuratúry doèasne pridelený na generálnu prokuratúru, patrí mu
príplatok vo výške 10 % z jeho základného platu.
(2) Ak je prokurátor doèasne pridelený na inú prokuratúru na úèely zastúpenia neprítomného vedúceho
prokurátora, patrí mu, ak sú splnené ostatné podmienky uvedené v § 107, aj príplatok za zastupovanie.
§ 109
Príplatok za prípravu
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Za prípravu právneho èakate¾a prokuratúry patrí
prokurátorovi popri jeho funkènom plate príplatok
800 Sk mesaène; ak pripravuje dvoch alebo viacerých
právnych èakate¾ov prokuratúry, patrí mu príplatok
1 000 Sk mesaène.
(2) Ak prokurátor zaène prípravu právneho èakate¾a
prokuratúry poèas kalendárneho mesiaca alebo ukonèí prípravu poèas kalendárneho mesiaca, patrí mu za
dni prípravy právneho èakate¾a prokuratúry pomerná
èas• z urèenej mesaènej sumy tohto príplatku.
(3) Vedúci prokurátor môže rozhodnú• o nepriznaní
príplatku za prípravu právneho èakate¾a prokuratúry,
ak prokurátor alebo právny èakate¾ prokuratúry nevykonával svoju funkciu viac ako 10 služobných dní
v mesiaci.
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§ 110
Príplatok za plnenie
služobných povinností vo sviatok
Za každú hodinu plnenia služobných povinností vo
sviatok patrí prokurátorovi príplatok vo výške 1/165
jeho funkèného platu.
§ 111
Príplatok za plnenie
služobných povinností v sobotu a nede¾u
Za každú hodinu plnenia služobných povinností
v sobotu alebo nede¾u patrí prokurátorovi príplatok vo
výške 30 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkèného
platu.
§ 112
Príplatok za plnenie služobných povinností v noci
Za každú hodinu plnenia služobných povinností
v noci prislúcha prokurátorovi príplatok vo výške
25 % zo sumy, ktorá je 1/165 jeho funkèného platu.
§ 113
Osobitný príplatok
(1) Prokurátorovi, ktorý vykonáva svoju funkciu na
úseku boja s organizovaným zloèinom alebo závažnej
protispoloèenskej èinnosti, možno prizna• osobitný
príplatok až do sumy 5 000 Sk.
(2) O priznaní osobitného príplatku a o jeho výške
rozhoduje vedúci služobného úradu.
§ 114
Hodnostný príplatok
Prokurátorovi, ktorý je profesionálnym vojakom,
patrí hodnostný príplatok pod¾a osobitného zákona.39)
Piaty oddiel

§ 115
(1) Prokurátorovi možno prizna• odmenu až do výšky
jeho funkèného platu pri dosiahnutí 50. roku veku.
(2) O priznaní odmeny rozhoduje generálny prokurátor.
DIEL

PAUŠÁLNE NÁHRADY A NÁHRADY ÏALŠÍCH VÝDAVKOV
§ 116
(1) Paušálne náhrady generálneho
ustanovuje osobitný zákon.40)
39

(2) Námestník generálneho prokurátora má na vykonávanie svojej funkcie a v súvislosti s òou právo
a) na bezplatné používanie služobného motorového
vozidla,
b) na poskytnutie a bezplatné používanie jedného mobilného služobného telefónu.
(3) Vedúci prokurátor urèený generálnym prokurátorom má právo na pridelenie a používanie jedného
mobilného telefónu. Právo na pridelenie a používanie
mobilného telefónu má aj prokurátor poèas nariadenej
služobnej pohotovosti a výkonu funkcie nadèas. Limit
bezplatného používania mobilného služobného telefónu urèí služobný úrad.
TRETÍ

DIEL

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA O PLATE,
JEHO SPLATNOSTI, VÝPLATE A O ZRÁŽKACH Z PLATU
Spoloèné ustanovenia o plate
§ 117
(1) Prokurátorovi patrí základný plat pod¾a tohto
zákona odo dòa vymenovania do funkcie prokurátora
na konkrétnu prokuratúru (§ 8), prípadne odo dòa
jeho preloženia na inú prokuratúru (§ 10).
(2) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí
prokurátorovi od prvého dòa mesiaca nasledujúceho
po dni, v ktorom dosiahol urèenú dåžku zapoèítate¾nej
praxe; ak týmto dòom je prvý deò v mesiaci, už od
tohto dòa.
(3) Funkèný príplatok patrí prokurátorovi odo dòa
vymenovania do funkcie vedúceho prokurátora.
(4) Funkèný príplatok poèas doèasného pridelenia
na prokuratúru vyššieho stupòa patrí prokurátorovi
odo dòa výkonu funkcie na prokuratúre vyššieho
stupòa.
§ 118
Zníži• základný plat možno prokurátorovi len na
základe právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie o znížení základného platu prokurátora [§ 189
ods. 1 písm. c)].

Odmena prokurátora

DRUHÝ
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prokurátora

§ 119
Ak sa prokurátorovi poskytne služobné vo¾no bez
náhrady platu, kráti sa mu funkèný plat o tento plat
za dni, poèas ktorých nevykonával svoju funkciu.
§ 120
Náhradou platu vo výške funkèného platu sa rozumie funkèný plat, na ktorý by mal prokurátor nárok,
keby vykonával funkciu prokurátora v èase, keï nastala skutoènos•, ktorá je rozhodujúca na priznanie
náhrady funkèného platu.

) § 1 ods. 4 a § 8 zákona è. 380/1997 Z. z.
) § 22c a 22d zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z. v znení zákona è. 57/1999 Z. z.

40
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§ 121
Splatnos• platu
(1) Plat je splatný pozadu za mesaèné obdobie, a to
najneskôr do 15. dòa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca. Prokurátor má právo pred uplynutím kalendárneho mesiaca na preddavok na plat.
(2) Ak je plat splatný v èase èerpania dovolenky, na
základe písomnej žiadosti prokurátora mu musí by•
vyplatený pred nastúpením na dovolenku. To platí aj
pri nástupe na povinnú vojenskú službu alebo civilnú
službu a pri zahraniènej služobnej ceste.
(3) Pri zániku služobného pomeru vyplatí služobný
úrad prokurátorovi splatný plat v posledný deò jeho
služobného pomeru.
§ 122
Výplata platu
a)
b)
c)
d)

(1) Plat vypláca služobný úrad
v slovenskej mene,
v mieste pravidelného výkonu jeho funkcie,
v deò urèený služobným úradom,
poèas služobného dòa.

(2) Na základe písomnej žiadosti prokurátora služobný úrad poukáže plat prokurátora na ním oznaèený
úèet v banke v Slovenskej republike alebo mu ho zašle
poštou na jeho náklady na ním uvedenú adresu. Prokurátor môže na prevzatie platu písomne splnomocni•
aj inú osobu.
(3) Ak prokurátor nepožiada o poukázanie platu na
úèet v banke v Slovenskej republike alebo o jeho zaslanie poštou na ním uvedenú adresu, ani na jeho
prevzatie nesplnomocní inú osobu a v deò výplaty
platu svoj plat neprevezme, ani neurèí niektorý iný deò
na jeho výplatu, služobný úrad plat zašle prokurátorovi na jeho nebezpeèenstvo a náklady poštou na poslednú adresu uvedenú v osobnom spise prokurátora
najneskôr na tretí deò od jeho splatnosti.
(4) Pri výplate platu je služobný úrad povinný vyda•
prokurátorovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných zrážkach. Na
základe žiadosti prokurátora umožní mu nazretie do
podkladov, na ktorých základe sa plat urèil.
§ 123
Zrážky z platu
(1) Zrážky z platu možno vykona• iba na základe
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písomnej dohody s prokurátorom o zrážkach z platu.
Inak služobný úrad zrazí alebo môže zrazi• z platu len
a) poistné na zdravotné poistenie,41)
b) poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie,42)
c) preddavok na daò z príjmov zo závislej èinnosti
a z funkèných požitkov,43)
d) preddavok na plat, ktorý je prokurátor povinný
vráti• preto, lebo neboli splnené podmienky na jeho
priznanie,
e) náhradu platu za dovolenku, na ktorú prokurátor
stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
f) nevyúètované preddavky cestovných náhrad pod¾a
osobitného zákona,31)
g) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou pod¾a osobitných predpisov, 44)
h) sumy prepadajúce alebo pripadajúce štátu v dôsledku právoplatne uloženého peòažného trestu,
pokuty, ako aj náhrady uložené prokurátorovi vykonate¾ným rozhodnutím príslušných orgánov.
(2) Poradie zrážok z platu ustanovuje osobitný zákon.45)
§ 124
Na výplatu platu prokurátora vojenskej prokuratúry
a na vykonávanie zrážok z jeho platu sa vz•ahuje osobitný zákon. 46)
ŠTVRTÝ

DIEL

OSOBITNÉ NÁROKY

SÚVISIACE SO ZÁNIKOM SLUŽOBNÉHO POMERU
PROKURÁTORA

§ 125
Odchodné
(1) Prokurátorovi, ktorý bol odvolaný z funkcie pod¾a
§ 15 ods. 3 písm. a), patrí odchodné vo výške pä•násobku jeho posledného mesaèného základného platu.
To neplatí, ak prokurátorovi patrí odchodné pod¾a
odseku 2.
(2) Pri zániku služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie z dôvodov nadobudnutia nároku na
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo
pri odvolaní z funkcie pod¾a § 15 ods. 3 písm. b) patrí
prokurátorovi odchodné vo výške jeho posledného základného platu, ak jeho zapoèítate¾ná prax dosiahla
najmenej pä• rokov. Táto výmera odchodného sa zvyšuje za každý ïalší skonèený rok zapoèítate¾nej praxe
až do dosiahnutia 20 rokov zapoèítate¾nej praxe

41

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení

42

)
)
44
)
43

45

)

46

)

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 è. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 251 až 351 Obèianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Napríklad § 279 Obèianskeho súdneho poriadku, § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení zákona
è. 235/1998 Z. z.
§ 1 ods. 4 zákona è. 380/1997 Z. z.
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o 20 % základného platu prokurátora a za každý ïalší
ukonèený rok až do dosiahnutia 24 rokov zapoèítate¾nej praxe o 50 % základného platu. Za 25. rok a každý
ïalší ukonèený rok zapoèítate¾nej praxe sa odchodné
zvyšuje o jeden základný plat, najviac však do výšky
desa•násobku naposledy urèeného základného platu
prokurátora.
(3) Ak prokurátorovi už bolo vyplatené odchodné pri
skoršom zániku jeho služobného pomeru alebo pod¾a
osobitných zákonov,47) odchodné sa kráti o vyplatenú
sumu odchodného.

Èiastka 65

§ 128
(1) O odchodnom a o úmrtnom rozhoduje služobný
úrad.
(2) Proti rozhodnutiu služobného úradu vo veciach
odchodného a úmrtného možno poda• do 15 dní odo
dòa doruèenia rozhodnutia služobného úradu odvolanie, o ktorom rozhodne generálna prokuratúra. Ak
služobným úradom prokurátora je generálna prokuratúra, o odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu
rozhodne generálny prokurátor.

(4) Právo na odchodné zaniká smr•ou prokurátora.
Ak právo na odchodné vzniklo pred smr•ou prokurátora a odchodné prokurátorovi nebolo vyplatené, právo na vyplatenie odchodného prechádza na dedièov
zomrelého prokurátora.

(3) Právoplatné rozhodnutie o odchodnom a právoplatné rozhodnutie o úmrtnom je preskúmate¾né súdom pod¾a osobitného zákona.13)

§ 126

(5) Úmrtné vyplatí služobný úrad osobe, ktorá má
právo na úmrtné, v deò nasledujúci po smrti prokurátora, najneskôr však do siedmich dní odo dòa, keï sa
služobný úrad dozvedel o smrti prokurátora alebo o jeho vyhlásení za màtveho.

Úmrtné
(1) Ak služobný pomer prokurátora zanikne smr•ou
alebo vyhlásením za màtveho, pozostalý manžel má
právo na vyplatenie 50 % z výšky odchodného, na
ktoré by mal nárok prokurátor ku dòu úmrtia. Každé
pozostalé die•a s nárokom na sirotský dôchodok má
právo na vyplatenie 10 % z výšky odchodného, na
ktoré mal nárok prokurátor ku dòu úmrtia. Ak by
výška úmrtného pre pozostalého manžela a deti zomrelého prokurátora prevyšovala 100 % z výšky odchodného, výplata sa pomerne zníži pre každého
z nich. Ak niet pozostalého manžela, právo na vyplatenie 50 % z výšky odchodného prechádza na pozostalé deti prokurátora. Ak prokurátor zomrie pri výkone
funkcie prokurátora alebo v súvislosti s òou, úmrtné
sa vyplatí v plnej výške odchodného, na ktoré by mal
nárok prokurátor. Na nároky pozostalých sa toto ustanovenie vz•ahuje aj vtedy, ak prokurátor o dôchodok
nepožiada.
(2) Právo na úmrtné zaniká smr•ou osoby, ktorá má
naò právo alebo na ktorú toto právo prešlo. Ak tejto
osobe vzniklo právo na úmrtné pred jej smr•ou a nebolo jej vyplatené, právo na vyplatenie úmrtného prechádza na jej dedièov.
Spoloèné ustanovenia
k odchodnému a úmrtnému
§ 127
(1) Základný plat prokurátora na úèely § 125 je základný plat, na ktorý by mal prokurátor nárok, ak by
bol vykonával funkciu v èase, keï mu vznikol nárok
na odchodné.
(2) Zapoèítate¾ná prax na úèely odchodného sa urèuje pod¾a § 97.

(4) Odchodné vyplatí služobný úrad najneskôr v deò
splatnosti posledného platu prokurátora.

§ 129
Ustanovenia § 125 až 128 sa nevz•ahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry; výsluhové zabezpeèenie
prokurátora vojenskej prokuratúry upravuje osobitný
zákon.48)
D E V I A T A H L A VA
SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE PROKURÁTORA
PRVÝ

DIEL

NEMOCENSKÉ ZABEZPEÈENIE
§ 130
Nemocenské zabezpeèenie pri chorobe alebo úraze
(1) V èase, keï prokurátor nevykonáva svoju funkciu pre chorobu alebo úraz, nemá nárok na plat.
(2) Prokurátor poèas doèasnej neschopnosti vykonáva• funkciu prokurátora pre chorobu alebo úraz má
nárok na nemocenské pod¾a osobitného zákona49) a na
príplatok k nemocenskému (§ 131).
§ 131
Príplatok k nemocenskému
(1) Ak je prokurátor uznaný za doèasne neschopného na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz a vznikol
mu nárok na nemocenské pod¾a osobitného zákona,49)
patrí mu príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu
medzi poskytnutým nemocenským a funkèným platom po odpoèítaní

47

) Napríklad 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. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpeèení
vojakov v znení zákona è. 131/1999 Z. z., zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalších
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon è. 385/2000 Z. z.
48
) § 18 až 59a zákona è. 114/1998 Z. z. v znení zákona è. 131/1999 Z. z.
49
) Zákon è. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
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a) poistného na zdravotné poistenie,41)
b) poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpeèenie,42)
c) preddavku na daò z príjmov zo závislej èinnosti
a z funkèných požitkov.43)
(2) Úhrn príplatku k nemocenskému a poskytnutého nemocenského nesmie presiahnu• výšku funkèného platu prokurátora po odpoèítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie
a dôchodkové zabezpeèenie a preddavku na daò z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných požitkov.
(3) Prokurátorovi nepatrí príplatok k nemocenskému pod¾a odseku 1, ak doèasná neschopnos• na výkon
funkcie pre chorobu alebo úraz vznikla v dôsledku
služobného úrazu alebo choroby z povolania (§ 166).
§ 132
Príplatok k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny
(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na podporu pri
ošetrovaní èlena rodiny pod¾a osobitného zákona,49)
patrí mu príplatok k podpore pri ošetrovaní èlena
rodiny vo výške 55 % z jeho naposledy urèeného
funkèného platu.
(2) Úhrn príplatku k podpore pri ošetrovaní èlena
rodiny a poskytnutého príplatku k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny nesmie presiahnu• výšku funkèného
platu prokurátora po odpoèítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie a preddavku na daò z príjmov
zo závislej èinnosti a z funkèných požitkov.
§ 133
Príplatok k peòažnej pomoci v materstve
(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na peòažnú pomoc v materstve pod¾a osobitného zákona,35) patrí mu
príplatok k peòažnej pomoci v materstve vo výške
55 % z jeho naposledy urèeného funkèného platu.
(2) Úhrn príplatku k peòažnej pomoci v materstve
a poskytnutého príplatku k peòažnej pomoci v materstve nesmie presiahnu• výšku funkèného platu prokurátora po odpoèítaní poistného na zdravotné poistenie,
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie a preddavku na daò z príjmov zo závislej
èinnosti a z funkèných požitkov.
DRUHÝ

DIEL

DÔCHODKOVÉ ZABEZPEÈENIE
§ 134
Príplatok k dôchodku
(1) Prokurátor má právo na príplatok k dôchodku, ak
a) zanikol jeho služobný pomer a
b) má nárok na výplatu starobného dôchodku alebo
invalidného dôchodku.
(2) Právo na príplatok k dôchodku má aj
a) manželka, ktorá má nárok na vdovský dôchodok po
zomrelom manželovi, ktorý bol prokurátorom,
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b) manžel, ktorý má nárok na vdovecký dôchodok po
zomrelej manželke, ktorá bola prokurátorkou,
c) nezaopatrené die•a, ktoré má nárok na sirotský
dôchodok po zomrelom rodièovi, ktorý bol prokurátorom,
d) nezaopatrené die•a, ktoré má nárok na sirotský
dôchodok po zomrelom prokurátorovi, ktorý prevzal die•a do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos• rodièov, ak bolo die•a v èase jeho smrti naòho
prevažne odkázané výživou, ktorú zo závažných
príèin nemohli zabezpeèi• rodièia die•a•a.
(3) Splnenie podmienky uvedenej v odseku 1
písm. b) sa nevyžaduje, ak služobný pomer prokurátora zanikol smr•ou alebo vyhlásením za màtveho.
Výška príplatku k dôchodku
§ 135
(1) Výška príplatku k dôchodku prokurátora je
3,75 % zo základu na výpoèet príplatku k dôchodku
prokurátora za každý rok zapoèítate¾nej praxe; najviac
však za 40 rokov. Ak výkon funkcie netrval celý rok,
prokurátorovi patrí príplatok v zodpovedajúcej výške
za každý mesiac výkonu funkcie.
(2) Základom na výpoèet príplatku k dôchodku prokurátora je výška dôchodku priznaného prokurátorovi.
(3) Výška príplatku k vdovskému dôchodku a k vdoveckému dôchodku je 60 % zo sumy, na ktorú by mal
nárok zomrelý prokurátor.
(4) Výška príplatku k sirotskému dôchodku je 30 %
zo sumy, na ktorú by mal nárok zomrelý prokurátor.
(5) Úhrn príplatku k vdovskému dôchodku alebo
príplatku k vdoveckému dôchodku a príplatku k sirotskému dôchodku nesmie presiahnu• výšku príplatku
k dôchodku prokurátora, na ktorú by mal nárok zomrelý prokurátor. Ak úhrn príplatku k vdovskému
dôchodku alebo príplatku k vdoveckému dôchodku
a príplatkov k sirotskému dôchodku presahuje výšku
príplatku k dôchodku prokurátora, na ktorú by mal
nárok zomrelý prokurátor, príplatok k vdovskému dôchodku alebo príplatok k vdoveckému dôchodku a príplatky k sirotskému dôchodku sa pomerne skrátia.
(6) Príplatok k dôchodku vypláca oprávneným osobám generálna prokuratúra mesaène vo výške urèenej
pod¾a odsekov 1 až 5.
§ 136
Priznaný príplatok k dôchodku sa zvýši o ustanovené percento a o ustanovenú pevnú sumu zvýšenia
dôchodkov. Zvýšený príplatok patrí odo dòa, od ktorého patrí zvýšenie dôchodku.
§ 137
Zánik práva na príplatok k dôchodku
(1) Právo na príplatok k dôchodku prokurátora zaniká dòom smrti prokurátora. Ak právo na príplatok
vzniklo pred smr•ou prokurátora a príplatok prokurá-
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torovi nebol vyplatený, právo na vyplatenie splatných
súm prechádza postupne priamo na manžela zomrelého prokurátora, jeho deti a rodièov, ak žili s prokurátorom v èase jeho smrti v domácnosti. Podmienka spolužitia v domácnosti nemusí by• splnená u detí, ktoré
majú nárok na príplatok k sirotskému dôchodku po
zomrelom prokurátorovi.
(2) Právo, ktoré prechádza na osoby uvedené v odseku 1, nie je predmetom dedièstva; predmetom dedièstva sa stáva, ak niet týchto osôb.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vz•ahujú aj na
osoby uvedené v § 134 ods. 2, ak ide o príplatok k ich
dôchodku.
TRETÍ

DIEL

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
K SOCIÁLNEMU ZABEZPEÈENIU PROKURÁTORA
§ 138
(1) Funkèný plat prokurátora na úèely § 131 až 133
je funkèný plat, na ktorý by mal prokurátor nárok,
keby vykonával funkciu v èase, keï mu vznikol nárok
na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní èlena rodiny alebo na peòažnú pomoc v materstve.
(2) Zapoèítate¾ná prax na úèely príplatku k dôchodku sa urèuje pod¾a § 97. Do zapoèítate¾nej praxe sa na
úèely príplatku k dôchodku nezapoèítava èas, za ktorý
patrí
a) prídavok k starobnému dôchodku pod¾a osobitného zákona50) alebo
b) výsluhový dôchodok pod¾a osobitného zákona.51)
§ 139
(1) Nárok na príplatok k nemocenskému, príplatok
k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny, príplatok k peòažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku
(ïalej len „príplatok“) vzniká dòom splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Nárok na výplatu príplatku vzniká splnením podmienok ustanovených na vznik nároku na príplatok
a podaním žiadosti o priznanie príplatku.
§ 140
(1) Služobný úrad rozhoduje o
a) príplatku k nemocenskému,
b) príplatku k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny,
c) príplatku k peòažnej pomoci v materstve.
(2) Generálna prokuratúre rozhoduje o
a) príplatku k dôchodku prokurátora,
b) príplatku k vdovskému dôchodku alebo vdoveckému dôchodku,
c) príplatku k sirotskému dôchodku.
(3) Proti rozhodnutiu služobného úradu pod¾a odseku 1 možno poda• do 15 dní odo dòa doruèenia roz50

) Zákon è. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

51

Zákon è. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

) Zákon è. 114/1998 Z. z. v znení zákona è. 131/1999 Z. z.
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hodnutia odvolanie, o ktorom rozhodne generálna prokuratúra. Ak služobným úradom prokurátora je generálna prokuratúra, o odvolaní proti rozhodnutiu služobného úradu rozhodne generálny prokurátor.
(4) Proti rozhodnutiu generálnej prokuratúry pod¾a
odseku 2 možno poda• do 15 dní odo dòa doruèenia
rozhodnutia odvolanie, o ktorom rozhodne generálny
prokurátor.
(5) Právoplatné rozhodnutie o príplatku je preskúmate¾né súdom pod¾a osobitného zákona.13)
§ 141
(1) Príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore
pri ošetrovaní èlena rodiny a príplatok k peòažnej pomoci v materstve sa vypláca pozadu, za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.
(2) Príplatok k dôchodku vypláca generálna prokuratúra vopred v pravidelných mesaèných lehotách òou
urèených. Do cudziny sa vypláca príplatok k dôchodku pozadu v trojmesaèných lehotách, ak osoba oprávnená na príplatok k dôchodku písomne požiada generálnu prokuratúru o zasielanie príplatku k dôchodku
na svoju adresu v cudzine.
(3) Výška príplatku sa zaokrúh¾uje na celé koruny
smerom nahor.
§ 142
(1) Príplatok sa
a) prizná, ak sa dodatoène zistí, že priznanie príplatku
sa neoprávnene odoprelo,
b) zvýši, ak sa dodatoène zistí, že príplatok
1. sa priznal alebo sa vypláca v nižšej sume, než aká
patrí, alebo
2. sa priznal od neskoršieho dátumu, než od akého
patrí,
c) zníži, ak sa dodatoène zistí, že príplatok
1. sa priznal alebo vyplatil vo vyššej sume, než aká
patrí, alebo
2. sa priznal od skoršieho dátumu, než od akého
patrí,
d) odníme, ak sa dodatoène zistí, že príplatok sa priznal alebo vyplatil neoprávnene.
(2) Príplatok sa prizná odo dòa, od ktorého patrí,
alebo sa zvýši odo dòa, od ktorého patrí jeho zvýšenie,
najviac však za tri roky spätne odo dòa zistenia nároku
alebo uplatnenia nároku na príplatok alebo na jeho
zvýšenie. Právo na výplatu priznaného alebo zvýšeného príplatku sa premlèí, ak sa neuplatní na súde do
troch rokov odo dòa jeho priznania alebo zvýšenia.
(3) Príplatok sa zníži alebo odníme odo dòa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa
už vyplatil. Ak sa príplatok zníži alebo odníme, musí
ten, komu bol znížený alebo odòatý, vráti• neoprávnene vyplatené sumy, ak vedel alebo vzh¾adom na okolnosti musel vedie•, že príplatok alebo jeho èas• sa mu
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vyplatila neoprávnene, alebo ak úmyselne spôsobil, že
príplatok alebo jeho èas• sa mu vyplatila neoprávnene.
Právo na vrátenie neoprávnene vyplatených súm sa
premlèí, ak sa neuplatní na súde do jedného roka odo
dòa zníženia alebo odòatia príplatku alebo jeho èasti,
najneskôr do troch rokov odo dòa vyplatenia príplatku
alebo jeho èasti.

Strana 1711

(2) Vedúci prokurátor je povinný kontrolova•, èi prokurátor plní svoje služobné úlohy tak, aby nedochádzalo ku škodám.
§ 148
Povinnosti prokurátora

§ 144

(1) Prokurátor je povinný pri výkone svojej funkcie
poèína• si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví
a majetku alebo k bezdôvodnému obohateniu. Ak hrozí škoda služobnému úradu, je povinný bez zbytoèného odkladu na to upozorni• vedúceho prokurátora. Ak
na odvrátenie hroziacej škody je potrebný zákrok, je
povinný zakroèi•; nemusí tak urobi•, ak mu v tom
bráni dôležitá okolnos• alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iného.

Ustanovenia § 130 ods. 2 a § 131 až 143 sa nevz•ahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry. Sociálne
zabezpeèenie prokurátorov vojenskej prokuratúry
upravuje osobitný zákon.51)

(2) Ak prokurátor zistí, že nemá vytvorené podmienky potrebné na riadny výkon svojej funkcie, je povinný
na zistené nedostatky upozorni• vedúceho prokurátora.

§ 143
Ak sa zmenia skutoènosti rozhodujúce na vznik
nároku na príplatok, jeho výplata sa pod¾a povahy veci
zastaví alebo obnoví, alebo sa príplatok pod¾a povahy
veci vypláca v nižšej alebo vyššej sume.

§ 145
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie a rozhodovanie vo veciach sociálneho zabezpeèenia prokurátora sa vz•ahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.52)
§ 146
(1) Na úèely platenia poistného na zdravotné poistenie41) sa prokurátor posudzuje ako zamestnanec a služobný úrad ako zamestnávate¾.
(2) Na úèely platenia poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpeèenie42) sa prokurátor
posudzuje ako zamestnanec a služobný úrad ako zamestnávate¾.
(3) Prokurátor nie je platite¾om príspevku na poistenie v nezamestnanosti.53) Za prokurátora služobný
úrad neplatí príspevok na poistenie v nezamestnanosti.53)
D E S I A T A H L AVA
ZODPOVEDNOS• ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY
PRVÝ

DIEL

PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM
§ 147
Povinnosti služobného úradu
(1) Služobný úrad je povinný zabezpeèova• také podmienky na výkon funkcie prokurátora, aby prokurátor
mohol bez ohrozenia zdravia a majetku riadne vykonáva• svoju funkciu. Ak zistí nedostatky, je povinný
bez zbytoèného odkladu ich odstráni• alebo urobi•
opatrenia na ich odstránenie.
52

DRUHÝ

DIEL

ZODPOVEDNOS• PROKURÁTORA ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU
§ 149
Všeobecná zodpovednos• prokurátora
(1) Prokurátor zodpovedá služobnému úradu za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením svojej povinnosti pri výkone funkcie alebo v priamej súvislosti
s výkonom funkcie.
(2) Ak bola škoda spôsobená aj porušením povinnosti zo strany služobného úradu, zodpovednos• prokurátora sa pomerne obmedzí.
(3) Služobný úrad je povinný preukáza• zavinenie
prokurátora; to neplatí, ak ide o zodpovednos• za
schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný
vyúètova• (§ 151), a o zodpovednos• za stratu zverených predmetov (§ 154).
§ 150
Zodpovednos• prokurátora
za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody
(1) Od prokurátora, ktorý vedome neupozornil vedúceho prokurátora na hroziacu škodu, ani nezakroèil
proti hroziacej škode, hoci by sa tým bolo zabránilo
bezprostrednému vzniku škody, prièom mu v tom nebránila dôležitá okolnos• ani tým nevystavoval vážnemu ohrozeniu seba alebo iného, služobný úrad môže
požadova•, aby prispel na náhradu škody v rozsahu
primeranom okolnostiam prípadu.
(2) Pri posudzovaní zodpovednosti prokurátora za
nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody, ako aj pri
urèovaní výšky náhrady škody sa prihliadne na to, èo
bránilo prokurátorovi splni• jeho povinnos•, na význam a rozsah škody a na jeho osobné a majetkové

) Zákon è. 71/1967 Zb.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
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§ 154

pomery. Výška náhrady škody nesmie presiahnu• sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho posledného mesaèného funkèného platu.

Zodpovednos• prokurátora
za stratu zverených predmetov

Zodpovednos• prokurátora
za schodok na zverených hodnotách,
ktoré je prokurátor povinný vyúètova•

(1) Prokurátor zodpovedá za stratu predmetov, ktoré
mu zveril služobný úrad, ak ich prevzatie písomne
potvrdil.

§ 151
(1) Ak prokurátor prevzal na základe dohody
o hmotnej zodpovednosti zodpovednos• za zverené hotovosti, ceniny alebo iné hodnoty, ktoré je povinný
vyúètova•, zodpovedá za vzniknutý schodok.
(2) Prokurátor sa zbaví zodpovednosti za schodok
celkom, prípadne sèasti,
a) ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sèasti bez jeho zavinenia, alebo
b) ak služobný úrad neodstráni nedostatky, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami, najneskôr do jedného mesiaca po tom, èo ho
prokurátor písomne upozornil na tieto nedostatky.
(3) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzavrie• písomne, inak je neplatná.
(4) Služobný úrad je povinný vykona• inventarizáciu
ku dòu vzniku zodpovednosti prokurátora za schodok
na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúètova•.
§ 152
(1) Prokurátor, ktorý uzavrel dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpi•, ak
a) je doèasne pridelený na výkon funkcie na inú prokuratúru alebo na iný orgán (§ 9),
b) je preložený na výkon funkcie na inú prokuratúru
(§ 10),
c) výkon jeho funkcie je prerušený (§ 12),
d) výkon jeho funkcie je doèasne pozastavený (§ 13)
alebo
e) služobný úrad do jedného mesiaca po tom, èo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami.
(2) Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti
sa musí oznámi• služobnému úradu písomne; odstúpenie je úèinné odo dòa doruèenia oznámenia o odstúpení od dohody o hmotnej zodpovednosti služobnému
úradu.
§ 153

a)
b)
c)
d)

(1) Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká
uplynutím èasu, na ktorý bola uzavretá,
dohodou o jej zrušení,
dòom odstúpenia od tejto dohody alebo
dòom zániku služobného pomeru prokurátora.

(2) Služobný úrad je povinný vykona• inventarizáciu
ku dòu zániku dohody o hmotnej zodpovednosti.

(2) Prokurátor sa zbaví zodpovednosti za zverený
predmet celkom, prípadne sèasti, ak
a) preukáže, že strata vznikla celkom alebo sèasti bez
jeho zavinenia, alebo
b) služobný úrad neodstránil nedostatky, ktoré bránia
riadnemu hospodáreniu so zvereným predmetom,
najneskôr do jedného mesiaca po tom, èo ho prokurátor písomne upozornil na tieto nedostatky.
Spoloèné ustanovenia
o zodpovednosti prokurátora
za spôsobenú škodu
§ 155
Prokurátor, ktorý spôsobí škodu v duševnej poruche, zodpovedá za škodu len vtedy, ak v èase spôsobenia škody bol schopný ovládnu• svoje konanie a posúdi• jeho následky. Ak sa však prokurátor vlastnou
vinou uvedie do takého stavu, že nie je schopný ovládnu• svoje konanie alebo posúdi• následky svojho konania, zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú.
§ 156
Prokurátor nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil
pri odvracaní hroziacej škody alebo nebezpeèenstva
priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak tento stav
sám úmyselne nevyvolal a ak si pri tom poèínal spôsobom primeraným okolnostiam.
Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 157
(1) Prokurátor, ktorý zodpovedá za spôsobenú škodu, je povinný, ak zákon neustanovuje inak, nahradi•
služobnému úradu skutoènú škodu, a to v peniazoch,
ak škodu neodstránil uvedením do predchádzajúceho
stavu.
(2) Ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, môže služobný úrad požadova• od prokurátora náhradu aj inej
škody, ak by jej neuhradenie odporovalo pravidlám
slušnosti a obèianskeho spolužitia.
(3) Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti
nesmie u jednotlivého prokurátora presiahnu• sumu
rovnajúcu sa trojnásobku jeho posledného mesaèného
funkèného platu pred porušením povinnosti, ktorým
spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak bola škoda spôsobená v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý si
sám privodil, alebo v stave po zneužití inej návykovej
látky.
(4) Ak bola škoda spôsobená aj služobným úradom,
prokurátor je povinný uhradi• pomernú èas• škody
pod¾a miery svojho zavinenia.

Zbierka zákonov è. 154/2001

Èiastka 65

(5) Ak zodpovedá za škodu nieko¾ko prokurátorov
alebo prokurátor a iný zamestnanec prokuratúry, každý z nich je povinný uhradi• pomernú èas• škody
pod¾a miery svojho zavinenia.
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TRETÍ

DIEL

ZODPOVEDNOS• ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ ROZHODNUTÍM PROKURÁTORA
ALEBO JEHO NESPRÁVNYM ÚRADNÝM POSTUPOM

§ 158

§ 162

Pri urèení výšky škody na veci sa vychádza z ceny
veci v èase jej poškodenia alebo straty, prièom sa
prihliada na jej prípadné opotrebenie.

(1) Za škodu spôsobenú rozhodnutím prokurátora
alebo jeho nesprávnym úradným postupom zodpovedá
štát.

§ 159
Prokurátor, ktorý zodpovedá za schodok (§ 151) alebo za stratu zverených predmetov (§ 154), je povinný
nahradi• schodok alebo stratu v plnej výške.
§ 160

(2) Podmienky, za akých môže štát vymáha• od prokurátora náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom,
ustanovuje osobitný zákon.54)
ŠTVRTÝ

DIEL

ZODPOVEDNOS• ŠTÁTU
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PROKURÁTOROVI
Prvý oddiel

(1) Ak bola škoda spôsobená z nedbanlivosti, príslušný orgán (§ 184) alebo súd môže urèi• výšku náhrady škody v nižšej sume, ako je skutoèná škoda,
prípadne ako je trojnásobok posledného mesaèného
funkèného platu prokurátora. Ak bola škoda spôsobená v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý si sám privodil,
alebo v stave po zneužití inej návykovej látky, alebo na
zverených hodnotách, ktoré je prokurátor povinný vyúètova•, alebo stratou zverených predmetov, môže by•
výška náhrady škody takto znížená len súdom. Urèená
výška náhrady škody sa však musí rovna• najmenej
jednej tretine skutoènej škody, a ak škoda presahuje
trojnásobok posledného mesaèného funkèného platu
prokurátora, najmenej sume rovnajúcej sa jeho poslednému mesaènému funkènému platu.

(1) Štát zodpovedá prokurátorovi za škodu, ktorá
mu vznikla pri výkone funkcie alebo v priamej súvislosti s výkonom funkcie. Štát zodpovedá aj za škodu,
ktorá prokurátorovi alebo jeho blízkym osobám vznikla pre výkon funkcie prokurátora. Za štát koná služobný úrad.

(2) Výšku náhrady škody nemožno zníži•, ak škoda
bola spôsobená úmyselne.

Druhý oddiel

§ 161
Urèovanie výšky náhrady škody
(1) Výšku požadovanej náhrady škody urèuje orgán
uvedený v § 184.
(2) Výšku požadovanej náhrady škody oznámi prokurátorovi a s prokurátorom prerokuje príslušný orgán (§ 184) najneskôr do jedného mesiaca odo dòa,
keï sa zistilo, že škoda vznikla a že za òu prokurátor
zodpovedá.
(3) Ak prokurátor uzná záväzok nahradi• škodu
v urèenej výške, služobný úrad a prokurátor uzavrú
dohodu o výške náhrady škody a spôsobe jej úhrady.
Dohoda musí by• uzavretá písomne, inak je neplatná.
Osobitná písomná dohoda však nie je potrebná, ak
škoda už bola uhradená.
(4) Služobný úrad je povinný vymáha• od prokurátora náhradu škody, za ktorú prokurátor zodpovedá.
54

Všeobecná zodpovednos• štátu
§ 163

(2) Štát nezodpovedá prokurátorovi za škodu na dopravnom prostriedku, ktorý použil pri plnení svojich
služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez
súhlasu vedúceho prokurátora.

Zodpovednos• štátu za škodu
pri služobnom úraze alebo chorobe z povolania
§ 164
Základné ustanovenie
(1) Ak došlo pri plnení služobných úloh alebo
v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia prokurátora alebo jeho smrti úrazom (ïalej len „služobný
úraz“), za škodu tým vzniknutú zodpovedá štát. Štát
zodpovedá aj za služobný úraz, ktorý prokurátorovi
alebo jeho blízkym osobám vznikol pre výkon funkcie
prokurátora.
(2) Za škodu spôsobenú prokurátorovi chorobou
z povolania zodpovedá štát vtedy, ak pred zistením
tejto choroby prokurátor vykonával svoju funkciu za
podmienok, za akých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý.
(3) Príslušný orgán (§ 184) je povinný prerokova•
rozsah a spôsob náhrady škody bez zbytoèného odkladu s prokurátorom, a ak to nie je možné, s jeho blíz-

) Zákon è. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.
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kou osobou. K rozsahu a spôsobu náhrady škody sa
vyjadrí aj prokurátorská rada.

kom služobného úrazu alebo choroby z povolania. Pritom sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku
pre bezvládnos•.

§ 165

(2) Náhrada za stratu na plate po skonèení uznanej
doèasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný
úraz alebo chorobu z povolania pri uznaní invalidity
alebo èiastoènej invalidity urèená pod¾a odseku 1 patrí
aj vtedy, ak služobný pomer prokurátora zanikol odvolaním z funkcie prokurátora pod¾a § 15 ods. 3
písm. a). Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak poèas
invalidity alebo èiastoènej invalidity zaène vykonáva•
zárobkovú èinnos•.

Náhrada škody pri poškodení zdravia prokurátora
Prokurátorovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo
u ktorého sa zistila choroba z povolania, je štát povinný v rozsahu svojej zodpovednosti poskytnú• za podmienok ustanovených týmto zákonom
a) náhradu za stratu na plate poèas uznanej doèasnej
neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz
alebo chorobu z povolania (§ 166),
b) náhradu za stratu na plate po skonèení uznanej
doèasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo chorobu z povolania (§ 167),
c) náhradu za boles• a za s•aženie spoloèenského
uplatnenia (§ 168),
d) mimoriadne odškodnenie (§ 169),
e) náhradu nákladov spojených s lieèením (§ 170),
f) náhradu vecnej škody (§ 171).
§ 166
Náhrada za stratu na plate
poèas uznanej doèasnej neschopnosti
na výkon funkcie

(3) Právo na náhradu pod¾a odsekov 1 a 2 zaniká
a) odòatím invalidného dôchodku alebo èiastoèného
invalidného dôchodku,
b) dosiahnutím 65. roku veku alebo
c) smr•ou, alebo vyhlásením za màtveho.
§ 168
Náhrada za boles•
a za s•aženie spoloèenského uplatnenia
(1) Náhrada za boles• a za s•aženie spoloèenského
uplatnenia, ktoré prokurátor utrpel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, sa poskytne
jednorazovo pod¾a osobitného predpisu.55)

(1) Náhrada za stratu na plate poèas uznanej doèasnej
neschopnosti na výkon funkcie pre služobný úraz alebo
chorobu z povolania je rozdiel medzi poskytnutým nemocenským a posledným mesaèným funkèným platom
prokurátora pred vznikom škody spôsobenej služobným
úrazom alebo chorobou z povolania po odpoèítaní
a) poistného na zdravotné poistenie,41)
b) poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpeèenie,42)
c) preddavku na daò z príjmov zo závislej èinnosti
a z funkèných požitkov.43)

(2) Ak prokurátor utrpel služobný úraz v dôsledku
trestného èinu spáchaného inou osobou pre výkon
funkcie prokurátora alebo v dôsledku konania, ktoré
smerovalo proti výkonu funkcie prokurátora, patrí mu
náhrada za boles• a za s•aženie spoloèenského uplatnenia najmenej v dvojnásobnej výške urèenej osobitným predpisom.55)

(2) Náhrada pod¾a odseku 1 patrí prokurátorovi aj
pri ïalšej neschopnosti na výkon funkcie z dôvodu
toho istého služobného úrazu alebo choroby z povolania; pritom sa vychádza z mesaèného funkèného platu
prokurátora pred vznikom škody spôsobenej služobným úrazom alebo chorobou z povolania, ak je to pre
prokurátora výhodnejšie, inak z mesaèného funkèného platu pred vznikom tejto ïalšej škody.

Prokurátor, ktorý následkom služobného úrazu, ku
ktorému došlo v dôsledku trestného èinu spáchaného
inou osobou pre výkon funkcie prokurátora alebo v dôsledku konania, ktoré smerovalo proti výkonu funkcie
prokurátora, stratil schopnos• vykonáva• funkciu prokurátora, má právo na jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške stonásobku minimálnej mzdy.

§ 167

Náhrada nákladov spojených s lieèením

Náhrada za stratu na plate po skonèení
uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
(1) Náhrada za stratu na plate po skonèení uznanej
doèasnej neschopnosti na výkon funkcie pre služobný
úraz alebo chorobu z povolania sa pri uznaní invalidity
alebo èiastoènej invalidity poskytne v takej výške, aby
spolu s invalidným dôchodkom alebo èiastoèným invalidným dôchodkom a príplatkom k dôchodku dosiahla sumu, ktorá zodpovedá naposledy urèenému
mesaènému funkènému platu prokurátora pred vzni-

§ 169
Mimoriadne odškodnenie

§ 170

Prokurátor, ktorý utrpel služobný úraz alebo chorobu z povolania, má právo na náhradu úèelne vynaložených nákladov spojených s lieèením, a to na základe
predložených dokladov.
§ 171
Náhrada vecnej škody
Prokurátor, ktorý utrpel služobný úraz alebo chorobu z povolania, má právo na náhradu vecnej škody,

55

) Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpeèenia a Ústrednej rady odborov è. 32/1965 Zb.
o odškodòovaní bolesti a s•aženia spoloèenského uplatnenia v znení neskorších predpisov.
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ktorá mu z týchto dôvodov vznikla. Ustanovenie § 163
ods. 2 týmto nie je dotknuté.
§ 172
Náhrada škody pri úmrtí prokurátora
Ak prokurátor následkom služobného úrazu alebo
choroby z povolania zomrel, štát je povinný v rozsahu
svojej zodpovednosti poskytnú• oprávneným osobám
za podmienok ustanovených týmto zákonom
a) náhradu nákladov spojených s lieèením a s pohrebom (§ 173),
b) náhradu nákladov na výživu pozostalých (§ 174),
c) jednorazové odškodnenie pozostalých (§ 175),
d) náhradu vecnej škody (§ 176).
§ 173
Náhrada nákladov
spojených s lieèením a s pohrebom
(1) Ak prokurátor zomrel následkom služobného
úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil
náklady spojené s jeho lieèením a s pohrebom, nárok
na náhradu úèelne vynaložených nákladov spojených
s lieèením a na náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom. Od nákladov spojených s pohrebom
sa odpoèíta príspevok na pohreb poskytnutý pod¾a
osobitného zákona.56)
(2) Náklady spojené s pohrebom sú najmä
a) náklady úètované pohrebným ústavom,
b) cintorínske poplatky,
c) náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule do výšky 25 000 Sk,
d) náklady na úpravu hrobu,
e) cestovné náklady,
f) jedna tretina primeraných nákladov na smútoèné
ošatenie a smútoèné pohostenie.
(3) Náklady na smútoèné ošatenie a cestovné náklady sa uhradia len manželovi (druhovi), de•om, rodièom, prarodièom a vnukom prokurátora a osobám,
ktoré boli na zomrelého prokurátora odkázané výživou.
(4) Náhradu úèelne vynaložených nákladov spojených s lieèením a s pohrebom vyplatí oprávnenej osobe bez zbytoèného odkladu generálna prokuratúra na
základe predložených dokladov.
§ 174
Náhrada nákladov na výživu pozostalých
(1) Pozostalým, ktorým zomrelý prokurátor poskytoval výživu alebo bol povinný výživu poskytova•, patrí
náhrada nákladov na výživu, ak prokurátor zomrel
následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania.
(2) Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí
len vtedy, ak nie je uhradená dávkami dôchodkového
zabezpeèenia poskytovanými z tohto istého dôvodu.
56

) Zákon è. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
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(3) Pri výpoète náhrady nákladov na výživu pozostalých sa vychádza z posledného mesaèného funkèného
platu prokurátora, ktorý mu patril pred vznikom služobného úrazu alebo choroby z povolania.
§ 175
Jednorazové odškodnenie pozostalých
Manželovi a každému die•a•u zomrelého prokurátora, ktoré má nárok na sirotský dôchodok, patrí jednorazové odškodnenie vo výške pä•desiatnásobku minimálnej mzdy, ak prokurátor zomrel následkom
služobného úrazu alebo choroby z povolania, ku ktorému došlo v dôsledku trestného èinu spáchaného
inou osobou pre výkon funkcie prokurátora alebo v dôsledku konania, ktoré smerovalo proti výkonu funkcie
prokurátora. V odôvodnených prípadoch sa jednorazové odškodnenie v úhrnnej výške dvadsa•násobku minimálnej mzdy môže prizna• aj rodièom zomrelého
prokurátora.
§ 176
Náhrada vecnej škody
Dedièom prokurátora patrí náhrada vecnej škody,
ktorá vznikla v súvislosti so služobným úrazom alebo
chorobou z povolania, ak prokurátor zomrel následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania.
Ustanovenie § 163 ods. 2 týmto nie je dotknuté.
§ 177
Spoloèné ustanovenie
Ustanovenia § 163 až 176 sa vz•ahujú aj na blízke
osoby prokurátora, ak utrpeli škodu v dôsledku trestného èinu spáchaného inou osobou pre výkon funkcie
prokurátora alebo v dôsledku konania, ktoré smerovalo proti výkonu funkcie prokurátora.
Tretí oddiel
Zodpovednos• štátu za škodu pri odvracaní škody
§ 178
(1) Štát zodpovedá za škodu, ktorú utrpel prokurátor pri odvracaní škody hroziacej majetku štátu, ak
nebezpeèenstvo sám úmyselne nevyvolal a ak si poèínal pri tom spôsobom primeraným okolnostiam.
(2) Prokurátor, ktorý utrpel pri odvracaní škody pod¾a odseku 1 vecnú škodu, má právo na jej náhradu,
ako aj na úhradu úèelne vynaložených nákladov. Ak
utrpel škodu na zdraví, posudzuje sa toto poškodenie
ako služobný úraz.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa rovnako vz•ahuje na
prokurátora, ktorý utrpel škodu pri odvracaní nebezpeèenstva hroziaceho životu alebo zdraviu, ak by za
škodu zodpovedal služobný úrad, ale len vtedy, ak
nebezpeèenstvo sám úmyselne nevyvolal a ak si pri
tom poèínal spôsobom primeraným okolnostiam.
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Štvrtý oddiel

Šiesty oddiel

Zodpovednos• štátu
za škodu na odložených veciach

Dôvody zbavenia sa zodpovednosti
§ 182

§ 179
(1) Štát zodpovedá za škodu na veciach, ktoré prokurátor odložil pri výkone svojej funkcie alebo
v priamej súvislosti s výkonom funkcie na mieste na
to urèenom, a ak také miesto nie je urèené, na mieste,
kde sa obvykle odkladajú. Za veci, ktoré sa pri výkone
funkcie obvykle nenosia, štát zodpovedá iba vtedy, ak
ich služobný úrad, na ktorom funkciu prokurátor
vykonáva, prevzal do osobitnej úschovy.
(2) Prokurátor má právo na náhradu škody spôsobenej na odložených veciach za podmienok uvedených
v odseku 1 v plnej výške.
(3) Právo na náhradu škody za veci, ktoré sa pri
výkone funkcie obvykle nenosia, napríklad väèšie sumy peòazí, klenoty a iné cennosti, a ktoré služobný
úrad, na ktorom prokurátor vykonáva svoju funkciu,
neprevzal do osobitnej úschovy, má prokurátor najviac
do sumy 15 000 Sk. Toto obmedzenie neplatí, ak sa
zistí, že škodu na týchto veciach spôsobil iný prokurátor alebo zamestnanec prokuratúry alebo že tieto
veci služobný úrad prevzal do osobitnej úschovy.
(4) Nárok na náhradu škody pod¾a odsekov 2 a 3
zanikne, ak prokurátor o škode neupovedomil služobný úrad bez zbytoèného odkladu, najneskôr do 15 dní
odo dòa, keï sa o škode dozvedel.
Piaty oddiel
Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 180
(1) Služobný úrad je povinný, ak zákon neustanovuje inak, nahradi• prokurátorovi skutoènú škodu, a to
v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu.
(2) Ak služobný úrad preukáže, že škodu zavinil aj
poškodený prokurátor, jeho zodpovednos• sa pomerne
obmedzí.
(3) Služobný úrad, ktorý nahradil poškodenému
prokurátorovi škodu, má právo na náhradu voèi tomu,
kto poškodenému za škodu zodpovedá pod¾a Obèianskeho zákonníka, a to v rozsahu zodpovedajúcom miere tejto zodpovednosti voèi poškodenému prokurátorovi.
§ 181
Pri urèení výšky škody na veci sa vychádza z ceny
veci v èase jej poškodenia alebo straty, prièom sa
prihliada na jej prípadné opotrebenie.

(1) Štát sa zbaví zodpovednosti za škodu celkom, ak
preukáže, že
a) škoda bola spôsobená tým, že prokurátor svojím
zavinením porušil pri výkone svojej funkcie alebo
v priamej súvislosti s ním právne predpisy, príkazy
alebo pokyny na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia alebo predpisy požiarnej ochrany, hoci bol
s nimi riadne a preukázate¾ne oboznámený a ich
znalos• a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali
a kontrolovali, alebo
b) škodu spôsobil prokurátor v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý si sám privodil, alebo v stave po
zneužití inej návykovej látky a služobný úrad nemohol škode zabráni•,
a že tieto skutoènosti boli jedinou príèinou škody.
(2) Štát sa zbaví zodpovednosti za škodu sèasti, ak
preukáže, že
a) prokurátor svojím zavinením porušil pri výkone
svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním právne predpisy, príkazy alebo pokyny na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia alebo predpisy požiarnej ochrany, hoci bol s nimi riadne a preukázate¾ne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou
z príèin škody,
b) jednou z príèin škody bolo spôsobenie škody prokurátorom v stave pod vplyvom alkoholu, ktorý si
sám privodil, alebo v stave po zneužití inej návykovej látky alebo
c) prokurátorovi vznikla škoda preto, lebo si poèínal
v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak,
že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy,
príkazy alebo pokyny na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia ani predpisy požiarnej ochrany,
konal ¾ahkomyse¾ne a musel si by• pritom vzh¾adom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že
si môže privodi• služobný úraz alebo chorobu z povolania.
(3) Ak sa štát zbaví zodpovednosti sèasti, urèí sa èas•
škody, ktorú znáša prokurátor, pod¾a miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) má
prokurátor právo na náhradu aspoò jednej tretiny
škody.
(4) Za ¾ahkomyse¾né konanie nemožno považova•
bežnú neopatrnos• a konanie vyplývajúce z rizika.
§ 183
Štát sa nemôže zbavi• zodpovednosti, ak prokurátor
utrpel škodu
a) poèas súdneho pojednávania alebo pri úèasti na
inom úkone, ktorý vykonával súd,
b) pri výsluchu osoby v priestoroch prokuratúry alebo
pri úèasti na úkone, ktorý vykonával policajný orgán alebo prokurátor, alebo
c) pri odvracaní nebezpeèenstva hroziaceho životu
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alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak
prokurátor tento stav sám úmyselne nevyvolal.
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du a o náhrade škody je preskúmate¾né súdom pod¾a
osobitného zákona.13)
ŠIESTY

DIEL

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
K ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

§ 184
§ 186
(1) Vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody pod¾a tohto zákona
koná a rozhoduje v prvom stupni
a) osobitná komisia zriadená na služobnom úrade
prokurátora, ktorý zodpovedá za škodu alebo ktorému bola spôsobená škoda,
b) osobitná komisia zriadená na generálnej prokuratúre, ak
1. za škodu zodpovedá prokurátor generálnej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená prokurátorovi generálnej prokuratúry,
2. za škodu zodpovedá spoloène prokurátor generálnej prokuratúry a prokurátor alebo zamestnanec
inej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená
spoloène prokurátorovi generálnej prokuratúry a
prokurátorovi alebo zamestnancovi inej prokuratúry,
3. za škodu zodpovedá spoloène krajský prokurátor
a prokurátor alebo zamestnanec inej prokuratúry
alebo ak škoda bola spôsobená spoloène krajskému prokurátorovi a prokurátorovi alebo zamestnancovi inej prokuratúry,
4. za škodu zodpovedá spoloène vyšší vojenský prokurátor a prokurátor alebo zamestnanec inej prokuratúry alebo ak škoda bola spôsobená spoloène
vyššiemu vojenskému prokurátorovi a prokurátorovi alebo zamestnancovi inej prokuratúry,
c) osobitná komisia zriadená na vyššej vojenskej prokuratúre, ak za škodu zodpovedá spoloène vojenský obvodný prokurátor a jemu podriadený prokurátor alebo zamestnanec alebo ak škoda bola
spôsobená spoloène vojenskému obvodnému prokurátorovi a jemu podriadenému prokurátorovi
alebo zamestnancovi.
(2) Osobitné komisie uvedené v odseku 1 zriaïuje
príslušný vedúci služobného úradu, ak generálny prokurátor nerozhodne inak.
(3) O odvolaní proti rozhodnutiu
a) orgánu uvedeného v odseku 1 písm. a) a c) rozhoduje generálna prokuratúra,
b) orgánu uvedeného v odseku 1 písm. b) rozhoduje
generálny prokurátor.
§ 185
(1) Na konanie o zodpovednosti za škodu a o náhrade škody pod¾a tohto zákona sa vz•ahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.52)
(2) Právoplatné rozhodnutie o zodpovednosti za ško57

(1) Výkonom funkcie prokurátora sa na úèely zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na
náhradu škody pod¾a tohto zákona rozumie plnenie
služobných povinností prokurátora pri zabezpeèovaní
úloh prokuratúry.
(2) Úkony prokurátora v priamej súvislosti s výkonom funkcie prokurátora sú úkony prokurátora obvyklé alebo potrebné pred zaèiatkom výkonu jeho
funkcie alebo po jej skonèení. Úkonmi pod¾a predchádzajúcej vety však nie je cesta do miesta pravidelného
výkonu jeho funkcie a spä•, stravovanie, ošetrenie,
prípadne vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani
cesta na ne a spä•, ak sa nevykonáva v objekte prokuratúry. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz služobného úradu alebo ošetrenie pri
prvej pomoci a cesta na ne a spä• sa považujú za
úkony vykonávané v priamej súvislosti s výkonom
funkcie prokurátora.
(3) Cestou do miesta pravidelného výkonu funkcie
a spä• sa rozumie cesta z miesta trvalého pobytu alebo
ubytovania prokurátora do miesta vstupu do objektu
prokuratúry, kde obvykle vykonáva svoju funkciu,
alebo na iné miesto urèené na plnenie úloh a spä•.
(4) Cesta z miesta trvalého pobytu alebo ubytovania
prokurátora do miesta výkonu funkcie prokurátora
alebo do miesta ubytovania v inej obci, ktorá je cie¾om
služobnej cesty, ak nie je súèasne obcou jeho miesta
výkonu funkcie a spä•, sa posudzuje ako úkon potrebný pred zaèiatkom výkonu funkcie alebo po jeho skonèení.
J E D E N Á S T A H L AVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOS• PROKURÁTORA
PRVÝ

DIEL

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
O DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI PROKURÁTORA
§ 187
Disciplinárna zodpovednos•
Prokurátor je disciplinárne zodpovedný za
a) disciplinárne previnenie,
b) konanie, ktoré má znaky priestupku pod¾a osobitného zákona,57) a konanie, ktoré môže by• postihnuté sankciami pod¾a osobitného zákona.58)

) Napríklad § 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady

58

Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z.
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§ 188
Disciplinárne previnenie
Disciplinárnym previnením je
a) zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností
prokurátora,
b) správanie prokurátora, ktoré vzbudzuje oprávnené
pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti pri
rozhodovaní,
c) správanie prokurátora na verejnosti, ktoré znižuje
vážnos• prokuratúry.
§ 189
Disciplinárne opatrenia
(1) Za disciplinárne previnenie sa za podmienok
ustanovených týmto zákonom uloží prokurátorovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) napomenutie,
b) písomné pokarhanie,
c) zníženie základného platu až o 15 % najviac na tri
mesiace; pri opätovnom disciplinárnom previnení,
ktorého sa prokurátor dopustil v èase pred zahladením disciplinárneho opatrenia, najviac na šes•
mesiacov,
d) odvolanie z funkcie vedúceho prokurátora,
e) preloženie na inú prokuratúru toho istého stupòa
alebo na prokuratúru nižšieho stupòa,
f) zbavenie výkonu funkcie prokurátora.
(2) Za konanie uvedené v § 187 písm. b) sa uloží
prokurátorovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom
v zákone niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) písomné pokarhanie,
b) pokuta,
c) zákaz èinnosti s výnimkou zákazu výkonu funkcie
prokurátora,
d) prepadnutie veci.
Ukladanie disciplinárnych opatrení
§ 190
(1) Disciplinárne opatrenia uvedené v § 189 možno
uloži• jednotlivo alebo popri sebe, ak nie je ïalej ustanovené inak.
(2) Popri sebe nemožno uloži• disciplinárne opatrenia uvedené v
a) § 189 ods. 1 písm. a) a § 189 ods. 1 písm. b) až f),
b) § 189 ods. 1 písm. b) a § 189 ods. 1 písm. c) až f),
c) § 189 ods. 1 písm. c) a § 189 ods. 2 písm. b),
d) § 189 ods. 1 písm. f) a § 189 ods. 2,
e) § 189 ods. 2 písm. a) a § 189 ods. 1,
f) § 189 ods. 2 písm. a) a § 189 ods. 2 písm. b) až d).
(3) Ak je prokurátorovi uložené disciplinárne opatrenie za disciplinárne previnenie, ktoré spoèíva v
a) úmyselnom neplnení povinnosti poda• majetkové
priznanie,
b) podaní úmyselne neúplného alebo nepravdivého
majetkového priznania alebo
c) úmyselnom nesplnení povinnosti preukáza• spôsob
nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných
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na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom
priznaní,
generálny prokurátor právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie zverejní.
§ 191
(1) Pri ukladaní disciplinárnych opatrení sa prihliada na závažnos• disciplinárneho previnenia alebo konania uvedeného v § 187 písm. b), na spôsobené následky, mieru a formu zavinenia, na okolnosti
prípadu, doterajšie správanie a plnenie služobných
povinností prokurátora.
(2) Nedostatky pri plnení služobných povinností
menšieho významu alebo poklesky v správaní menšieho významu, alebo konanie uvedené v § 187 písm. b)
môže orgán, ktorý je oprávnený poda• návrh na zaèatie
disciplinárneho konania, vybavi•, ak je to postaèujúce,
aj písomným napomenutím prokurátora. Prokurátor,
ktorému bolo doruèené napomenutie, môže poda• disciplinárnej komisii do 15 dní od doruèenia napomenutia návrh, aby rozhodla, že napomenutie je neplatné.
Na konanie o urèenie neplatnosti napomenutia sa primerane vz•ahujú ustanovenia o disciplinárnom konaní.
§ 192
Disciplinárna komisia
(1) Disciplinárnu zodpovednos• zis•uje a disciplinárne opatrenia ukladá disciplinárna komisia zriadená na generálnej prokuratúre.
(2) Disciplinárna komisia je zložená z predsedu
a štyroch èlenov, ktorí musia by• prokurátormi. Predsedu a ostatných èlenov disciplinárnej komisie, ako aj
potrebný poèet náhradníkov vymenúva na tri roky
generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov.
(3) Disciplinárna komisia je schopná uznáša• sa
a kona•, ak sú prítomní predseda disciplinárnej komisie a ostatní èlenovia disciplinárnej komisie alebo ich
náhradníci.
(4) Náhradník môže nahradi• èlena disciplinárnej
komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny prokurátor na základe posúdenia prekážky, ktorá bráni
èlenovi disciplinárnej komisie zúèastni• sa na zasadnutí disciplinárnej komisie.
(5) Disciplinárna komisia dokonèí disciplinárne konanie, ktoré sa zaèalo pred uplynutím jej funkèného
obdobia, aj keï jej funkèné obdobie už uplynulo.
§ 193
Vylúèenie èlena disciplinárnej komisie
(1) Èlen disciplinárnej komisie je vylúèený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zrete¾om na jeho
pomer k veci alebo k prokurátorovi, proti ktorému sa
zaèalo disciplinárne konanie, k jeho obhajcovi alebo
k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, možno ma•
pochybnosti o jeho nezaujatosti.
(2) Èlen disciplinárnej komisie je vylúèený aj z pre-
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DRUHÝ

DIEL

DISCIPLINÁRNE KONANIE

(3) Len èo sa èlen disciplinárnej komisie dozvie
o skutoènostiach, pre ktoré je vylúèený, oznámi to bez
zbytoèného odkladu generálnemu prokurátorovi. V konaní môže urobi• len tie úkony, ktoré neznesú odklad.

Zaèatie disciplinárneho konania

(4) Prokurátor, proti ktorému sa zaèalo disciplinárne
konanie, má právo vyjadri• sa ku skutoènostiam, pre
ktoré je èlen disciplinárnej komisie vylúèený. Tieto
skutoènosti je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi• generálnemu prokurátorovi.

(1) Disciplinárne konanie sa zaèína na návrh. Bez
návrhu sa disciplinárne konanie zaèína len vtedy, ak
vec odovzdal alebo postúpil disciplinárnej komisii orgán èinný v trestnom konaní.59)

(5) O tom, èi je èlen disciplinárnej komisie vylúèený,
rozhodne generálny prokurátor. Ak generálny prokurátor rozhodne, že èlen disciplinárnej komisie je vylúèený, urèí namiesto vylúèeného èlena disciplinárnej
komisie v poradí prvého z poètu náhradníkov.

(2) Disciplinárne konanie je zaèaté dòom doruèenia
a) návrhu na zaèatie disciplinárneho konania disciplinárnej komisii alebo
b) rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní
o odovzdaní veci alebo o postúpení veci disciplinárnej komisii.

§ 194
Neprípustnos• disciplinárneho konania
(1) Disciplinárne konanie nemožno zaèa•, a ak už
bolo zaèaté, nemožno v òom pokraèova• a musí by•
zastavené, ak
a) tomu bráni amnestia udelená vládou Slovenskej
republiky,
b) zanikla disciplinárna zodpovednos• prokurátora,
c) zanikol služobný pomer prokurátora; ak je prokurátor disciplinárne stíhaný za konanie uvedené
v § 187 písm. b), disciplinárna komisia postúpi vec
orgánu príslušnému na prejednanie takého konania,
d) disciplinárne konanie je podmienené súhlasom poškodeného, jeho zástupcu alebo opatrovníka a súhlas nebol daný alebo bol vzatý spä•, alebo
e) skoršie disciplinárne konanie pre ten istý skutok,
alebo skoršie konanie o priestupku alebo inom
správnom delikte pre ten istý skutok sa skonèilo
právoplatným rozhodnutím, alebo bolo právoplatne
zastavené a rozhodnutie vydané v skoršom konaní
nebolo zrušené.
(2) V disciplinárnom konaní, ktoré bolo zastavené
z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), sa pokraèuje, ak prokurátor, proti ktorému sa viedlo disciplinárne konanie, vyhlási do troch dní od doruèenia
uznesenia o zastavení disciplinárneho konania, že na
prejednaní veci trvá; prokurátor musí by• o tom pouèený.
§ 195
Právo na obhajobu
Prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie, má právo obhajova• sa sám alebo zvoli• si
obhajcu. Obhajcom prokurátora v disciplinárnom konaní môže by• len prokurátor alebo advokát. Na ústnom pojednávaní pred disciplinárnou komisiou nemôže by• obhajcom ten, kto je naò predvolaný ako svedok
alebo znalec.
59

§ 196

§ 197
(1) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania je
oprávnený poda•
a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejko¾vek prokuratúry,
b) minister obrany Slovenskej republiky (ïalej len „minister obrany“) proti ktorémuko¾vek prokurátorovi
vojenskej prokuratúry,
c) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
d) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi
krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi
a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
e) vyšší vojenský prokurátor proti prokurátorovi vyššej vojenskej prokuratúry, vojenskému obvodnému
prokurátorovi a prokurátorovi vojenskej obvodnej
prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi
okresnej prokuratúry,
g) príslušný vojenský obvodný prokurátor proti prokurátorovi vojenskej obvodnej prokuratúry
(ïalej len „navrhovate¾“).
(2) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania musí
obsahova•
a) meno, priezvisko a funkciu navrhovate¾a,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia prokurátora,
proti ktorému návrh smeruje,
c) opis skutku, pre ktorý sa navrhuje zaèatie disciplinárneho konania, s uvedením miesta, èasu a spôsobu jeho spáchania, a ak ide o konanie uvedené
v § 187 písm. b), aj oznaèenie príslušných ustanovení zákona, ktorého znaky také konanie napåòa,
a dôkazy, ktoré svedèia o spáchaní takého konania,
d) oznaèenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera,
e) navrhované disciplinárne opatrenie,
f) dátum vyhotovenia návrhu,
g) podpis navrhovate¾a.
(3) Navrhovate¾ môže poda• návrh na zaèatie discip-

) § 159 ods. 1 písm. b), § 171 ods. 1, § 188 ods. 1 písm. b), § 222 ods. 2 a § 257 písm. a) zákona è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom
(Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
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linárneho konania disciplinárnej komisii do dvoch
mesiacov odo dòa, keï sa dozvedel o disciplinárnom
previnení prokurátora alebo o konaní uvedenom
v § 187 písm. b), najneskôr však do jedného roka odo
dòa spáchania disciplinárneho previnenia alebo konania uvedeného v § 187 písm. b).
(4) Návrh na zaèatie disciplinárneho konania môže
navrhovate¾ vzia• kedyko¾vek spä•, a to až dovtedy,
kým sa odvolacia disciplinárna komisia odoberie na
závereènú poradu. V takom prípade nový návrh už
nemožno poda•.
§ 198
(1) Disciplinárne konanie nemožno zaèa•, a ak sa už
zaèalo, nemožno v òom pokraèova• a musí sa zastavi•,
ak uplynul jeden rok
a) od spáchania disciplinárneho previnenia alebo od
konania uvedeného v § 187 písm. b), alebo
b) od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho
rozsudku súdu za ten istý skutok.
(2) Disciplinárne konanie za priestupok
a) proti obèianskemu spolunažívaniu
1. ublížením inému na cti urazením alebo vydaním
na posmech,60)
2. ublížením inému na zdraví z nedbanlivosti,61)
3. úmyselným narušením obèianskeho spolunažívania vyhrážaním sa ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením
z priestupku, schválnos•ami alebo iným hrubým
správaním,62)
b) proti majetku,63)
ktorý spáchal prokurátor proti blízkej osobe,15) nemožno zaèa• bez súhlasu poškodeného, jeho zástupcu
alebo opatrovníka, a ak už bolo zaèaté, nemožno
v òom pokraèova• a musí sa zastavi•.
(3) Súhlas s disciplinárnym konaním v prípadoch
pod¾a odseku 2 môže poškodený, jeho zástupca alebo
opatrovník výslovným vyhlásením vzia• kedyko¾vek
spä•, a to až dovtedy, kým sa odvolacia disciplinárna
komisia odoberie na závereènú poradu. Súhlas výslovne vzatý spä• už nemožno znovu udeli•.
§ 199
Upovedomenie o zaèatí disciplinárneho konania
(1) O zaèatí disciplinárneho konania upovedomí prokurátora, proti ktorému sa zaèalo disciplinárne konanie, predseda disciplinárnej komisie doruèením oznámenia o zaèatí disciplinárneho konania a návrhu na
zaèatie disciplinárneho konania alebo rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní o odovzdaní veci alebo o postúpení veci. V oznámení o zaèatí disciplinárneho konania ho súèasne pouèí o práve zvoli• si
obhajcu, vyjadri• sa ku skutoènostiam, ktoré sa mu
kladú za vinu, a navrhnú• dôkazy na svoju obhajobu.
60
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(2) Oznámenie o zaèatí disciplinárneho konania sa
doruèuje prokurátorovi, proti ktorému sa zaèalo disciplinárne konanie, do vlastných rúk.
(3) O zaèatí disciplinárneho konania upovedomí
predseda disciplinárnej komisie tiež
a) generálneho prokurátora, ak nepodal návrh na zaèatie disciplinárneho konania,
b) ministra obrany, ak nepodal návrh na zaèatie disciplinárneho konania a disciplinárne konanie sa
zaèalo proti prokurátorovi vojenskej prokuratúry,
c) vedúceho služobného úradu, ak nepodal návrh na
zaèatie disciplinárneho konania a disciplinárne konanie sa zaèalo proti prokurátorovi, ktorý patrí do
jeho riadiacej pôsobnosti,
d) okresnému prokurátorovi, ak nepodal návrh na
zaèatie disciplinárneho konania a ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
§ 200
Predbežné úkony
Ak obsah návrhu na zaèatie disciplinárneho konania vyžaduje predbežné objasnenie uvádzaných skutoèností, predseda disciplinárnej komisie alebo ním
poverený èlen disciplinárnej komisie vykoná potrebné
úkony. Môže najmä zisti• stanovisko prokurátora, proti ktorému sa zaèalo disciplinárne konanie, zisti• potrebné ïalšie skutoènosti a dôkazy, ktoré v návrhu nie
sú uvedené, a ak ide o listiny alebo iné veci, zadováži•
ich na vykonanie dôkazu.
§ 201
Rozhodnutie bez ústneho pojednávania
Disciplinárna komisia bez ústneho pojednávania
disciplinárne konanie zastaví, ak
a) návrh na zaèatie disciplinárneho konania bol podaný neoprávnenou osobou, oneskorene alebo bol
vzatý spä•,
b) návrh na zaèatie disciplinárneho konania je nesprávny alebo neúplný a navrhovate¾ napriek výzve
predsedu disciplinárnej komisie tento nedostatok
v urèenej lehote neodstránil a v disciplinárnom konaní pre tento nedostatok nemožno pokraèova•,
alebo
c) disciplinárne konanie je neprípustné (§ 194).
§ 202
Prerušenie disciplinárneho konania
(1) Ak sa disciplinárna komisia domnieva, že skutoènosti, ktoré sa prokurátorovi kladú za vinu, nasvedèujú tomu, že spáchal trestný èin, oznámi to orgánu
èinnému v trestnom konaní; disciplinárne konanie
môže v takom prípade preruši•.

ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
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§ 205

(2) Disciplinárna komisia môže preruši• disciplinárne konanie aj vtedy, ak sa dozvie, že pre skutok, pre
ktorý sa disciplinárne konanie zaèalo, sa proti prokurátorovi vedie trestné konanie.

(1) Ústne pojednávanie vedie predseda disciplinárnej komisie.

(3) Prerušenie disciplinárneho konania môže trva•
najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného v trestnom konaní. Ak po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia vydaného v trestnom konaní nie sú splnené podmienky na pokraèovanie v disciplinárnom konaní, disciplinárna komisia disciplinárne konanie zastaví.

(2) Predseda disciplinárnej komisie otvorí ústne pojednávanie oznámením veci, ktorá sa bude prejednáva•; potom zistí, èi sa ustanovili osoby, ktoré boli na
ústne pojednávanie predvolané alebo o òom upovedomené, a zistí ich totožnos•. U osôb, u ktorých treba
zachova• lehotu na prípravu, zistí, èi táto lehota bola
zachovaná.

(4) Ak je disciplinárne konanie prerušené, neplynú
lehoty pod¾a tohto zákona. Ak sa v konaní pokraèuje,
lehoty zaèínajú plynú• znova.

(3) Ak sa niektorá z predvolaných alebo upovedomených osôb nedostavila na ústne pojednávanie, disciplinárna komisia rozhodne, èi ústne pojednávanie možno napriek tomu vykona•, alebo èi ho treba odroèi•.

§ 203

(4) Po vykonaní úkonov uvedených v odsekoch 2 a 3
vyzve predseda disciplinárnej komisie navrhovate¾a,
aby predniesol návrh na zaèatie disciplinárneho konania a odôvodnil ho. Ak disciplinárne konanie zaèalo na
základe rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní o odovzdaní veci alebo o postúpení veci, obsah rozhodnutia preèíta predseda disciplinárnej komisie, prípadne ním poverený èlen disciplinárnej komisie.

Nariadenie ústneho pojednávania
(1) Po vykonaní predbežných úkonov, alebo ak nie
sú také úkony potrebné, predseda disciplinárnej komisie urèí termín ústneho pojednávania a upovedomí
o òom
a) navrhovate¾a,
b) prokurátora, proti ktorému sa zaèalo disciplinárne
konanie,
c) obhajcu prokurátora, ak prokurátora zastupuje
v disciplinárnom konaní,
d) poškodeného, jeho zástupcu alebo opatrovníka,
e) osoby uvedené v § 199 ods. 3.
(2) O nariadení ústneho pojednávania sa musia osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až d) upovedomi• najneskôr pä• dní pred ústnym pojednávaním.
Ústne pojednávanie
§ 204
(1) Ústne pojednávanie sa koná verejne za stálej
prítomnosti všetkých èlenov disciplinárnej komisie,
zapisovate¾a a navrhovate¾a.
(2) Ústne pojednávanie sa koná zásadne v prítomnosti prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie. V neprítomnosti prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, možno ústne
pojednávanie vykona• len vtedy, ak prokurátor bol
o termíne ústneho pojednávania riadne a vèas upovedomený, ale
a) odmietol sa dostavi• pred disciplinárnu komisiu,
b) nedostavil sa bez ospravedlnite¾ného dôvodu pred
disciplinárnu komisiu,
c) výslovne sa vzdal práva úèasti na ústnom pojednávaní,
d) je vo výkone väzby alebo výkone trestu odòatia
slobody.
(3) Ak si prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, zvolil obhajcu, tento má právo zastupova• prokurátora na ústnom pojednávaní.
64

) § 100 zákona è. 141/1961 Zb.

(5) Po prednesení návrhu na zaèatie disciplinárneho
konania alebo obsahu rozhodnutia orgánu èinného
v trestnom konaní o odovzdaní veci alebo o postúpení
veci sa predseda disciplinárnej komisie opýta poškodeného, prípadne jeho zástupcu alebo opatrovníka, èi
navrhuje, aby sa prokurátorovi, proti ktorému sa vedie
disciplinárne konanie, uložila povinnos• na náhradu
škody spôsobenej disciplinárnym previnením alebo
konaním uvedeným v § 187 písm. b) a v akom rozsahu. Ak sa poškodený, prípadne jeho zástupca alebo
opatrovník, nedostaví na ústne pojednávanie a ak je jeho
návrh už obsiahnutý v spise, predseda disciplinárnej
komisie preèíta tento návrh zo spisu. Právo na náhradu
škody musí poškodený, prípadne jeho zástupca alebo
opatrovník, uplatni• pred zaèatím dokazovania. Predseda disciplinárnej komisie pouèí poškodeného o jeho
práve, ak sa tak už nestalo v upovedomení o ústnom
pojednávaní.
(6) Ak sa v disciplinárnom konaní vykonali predbežné úkony, predseda disciplinárnej komisie alebo ním
urèený èlen disciplinárnej komisie oboznámi disciplinárnu komisiu a úèastníkov konania s jeho výsledkami.
(7) Predseda disciplinárnej komisie vypoèuje prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie,
a vykoná ïalšie potrebné dôkazy. Prokurátor má právo
odoprie• výpoveï. Osoba, ktorá bola predvolaná ako
svedok alebo znalec, je povinná dostavi• sa na ústne
pojednávanie a vypoveda• pred disciplinárnou komisiou. Právo svedka odoprie• výpoveï upravuje osobitný zákon.64)
(8) Prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie, jeho obhajca a navrhovate¾ majú právo vyjadri• sa k vykonávaným dôkazom, klás• svedkom a znalcom otázky a podáva• návrhy na doplnenie dokazova-
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nia. Rovnaké práva patria aj poškodenému, prípadne
jeho zástupcovi alebo opatrovníkovi.
(9) Po skonèení dokazovania sa môže k veci vyjadri•
navrhovate¾, prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, jeho obhajca, poškodený, prípadne jeho zástupca alebo opatrovník. Prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, vždy patrí
posledné slovo.
§ 206
(1) Na porade a hlasovaní nesmie by• okrem èlenov
disciplinárnej komisie a zapisovate¾a nikto iný prítomný. Pri hlasovaní rozhoduje väèšina hlasov.
(2) Pri hlasovaní o tom, èi prokurátor, proti ktorému
sa vedie disciplinárne konanie, je vinný, musí hlasova•
každý èlen disciplinárnej komisie. Pri hlasovaní o disciplinárnom opatrení sa však môže hlasovania zdrža•
ten èlen disciplinárnej komisie, ktorý hlasoval za oslobodenie prokurátora; jeho hlas sa pripoèíta k hlasu
pre prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie, najpriaznivejšiemu.
§ 207
Zápisnica o ústnom pojednávaní a o porade
O ústnom pojednávaní a o porade disciplinárnej
komisie sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu o ústnom
pojednávaní podpisuje predseda disciplinárnej komisie a zapisovate¾, zápisnicu o porade podpisuje predseda disciplinárnej komisie, jej èlenovia a zapisovate¾.
Rozhodnutie disciplinárnej komisie
§ 208
(1) Ak disciplinárna komisia dospeje k záveru, že
prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo
konania uvedeného v § 187 písm. b), rozhodne, že je
vinný a uloží mu disciplinárne opatrenie pod¾a tohto
zákona, prípadne aj povinnos• nahradi• škodu, ak bol
nárok na jej náhradu vèas uplatnený. Disciplinárna
komisia však môže poškodeného odkáza• na uplatnenie nároku na náhradu škodu pred iným príslušným
orgánom, a to aj vtedy, ak prokurátor, proti ktorému
sa vedie disciplinárne konanie, nárok poškodeného na
náhradu škody uzná èo i len sèasti.
(2) Disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ak dospeje
k záveru, že
a) prokurátor sa nedopustil disciplinárneho previnenia alebo konania uvedeného v § 187 písm. b), alebo
b) nemožno preukáza•, že prokurátor sa dopustil disciplinárneho previnenia alebo konania uvedeného
v § 187 písm. b).
(3) Ak disciplinárna komisia oslobodí prokurátora,
proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má prokurátor nárok voèi štátu na náhradu trov úèelne vynaložených v súvislosti s disciplinárnym konaním.
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Disciplinárna komisia rozhodne o tomto nároku vo
svojom rozhodnutí. Ak nárok na náhradu trov je sporný a treba vykona• ïalšie šetrenie, rozhodne o nároku
prokurátora na náhradu trov samostatným rozhodnutím. Poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu
škody, odkáže na uplatnenie nároku na náhradu škody pred iným príslušným orgánom.
(4) Predseda disciplinárnej komisie vyhlási rozhodnutie na ústnom pojednávaní vždy verejne. Rozhodnutie treba vyhotovi• písomne. Okrem výroku musí rozhodnutie obsahova• aj jeho struèné odôvodnenie
a pouèenie o odvolaní.
§ 209
Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak
a) je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa
vedie disciplinárne konanie,
b) skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie,
nie je disciplinárnym previnením alebo konaním
uvedeným v § 187 písm. b),
c) prokurátor bol právoplatne odsúdený za trestný èin
z nedbanlivosti a tento trestný èin nebol spáchaný
v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora,
d) disciplinárne konanie sa stalo neprípustným,
e) to ustanovuje tento zákon.
§ 210
Doruèenie rozhodnutia
(1) Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doruèí
a) prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie,
b) obhajcovi prokurátora,
c) navrhovate¾ovi,
d) poškodenému, prípadne jeho zástupcovi alebo
opatrovníkovi,
e) osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f) služobnému úradu prokurátora,
g) okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(2) Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa doruèí
osobám uvedeným v odseku 1 písm. a) až d) do vlastných rúk.
TRETÍ

DIEL

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
A ODVOLACIA DISCIPLINÁRNA KOMISIA
§ 211
Odvolanie
(1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie možno
poda• odvolanie do 15 dní odo dòa doruèenia tohto
rozhodnutia. Odvolanie treba poda• disciplinárnej komisii. Podanie odvolania má odkladný úèinok.
(2) Odvolanie môže poda•
a) prokurátor, proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie,
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b) navrhovate¾,
c) poškodený, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody
pre nesprávnos• výroku o náhrade škody, prípadne
jeho zástupca alebo opatrovník.
(3) O odvolaní rozhoduje odvolacia disciplinárna komisia.
(4) Ak odvolacia disciplinárna komisia odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo sèasti
zruší a vo veci rozhodne spravidla sama; môže však
vec vráti• na nové prejednanie a rozhodnutie disciplinárnej komisii.
(5) Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa
doruèí
a) prokurátorovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne
konanie,
b) obhajcovi prokurátora,
c) navrhovate¾ovi,
d) poškodenému, prípadne jeho zástupcovi alebo
opatrovníkovi,
e) osobám uvedeným v § 199 ods. 3,
f) služobnému úradu prokurátora,
g) okresnej prokuratúre, ak ide o disciplinárne konanie proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
(6) Rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie sa
doruèí osobám uvedeným v odseku 5 písm. a) až d) do
vlastných rúk.
(7) Proti rozhodnutiu odvolacej disciplinárnej komisie je odvolanie neprípustné. Právoplatné rozhodnutie
vydané v disciplinárnom konaní je preskúmate¾né súdom pod¾a osobitného zákona.13)
(8) Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie
o zákaze vies• motorové vozidlo doruèí vedúci služobného úradu okresnému dopravnému inšpektorátu príslušnému pod¾a miesta trvalého pobytu prokurátora.
§ 212
Odvolacia disciplinárna komisia
(1) Odvolacia disciplinárna komisia je zložená
z predsedu a desiatich èlenov, ktorí musia by• prokurátormi. Predsedu a ostatných èlenov odvolacej disciplinárnej komisie, ako aj potrebný poèet náhradníkov
vymenúva na tri roky generálny prokurátor na návrh
rady prokurátorov.
(2) Odvolacia disciplinárna komisia je schopná
uznášania a môže kona•, ak je prítomný predseda
odvolacej disciplinárnej komisie a ostatní èlenovia odvolacej disciplinárnej komisie alebo ich náhradníci.
(3) Náhradník môže nahradi• èlena odvolacej disciplinárnej komisie len vtedy, ak o tom rozhodne generálny prokurátor na základe posúdenia prekážky, ktorá
bráni èlenovi odvolacej disciplinárnej komisie zúèastni• sa na zasadnutí odvolacej disciplinárnej komisie.
(4) Odvolacia disciplinárna komisia dokonèí disciplinárne konanie, ktoré sa zaèalo pred uplynutím jej
65

) Napríklad § 251 až 351 Obèianskeho súdneho poriadku.
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funkèného obdobia, aj keï jej funkèné obdobie už
uplynulo.
(5) Na vylúèenie èlena odvolacej disciplinárnej komisie sa vz•ahuje § 193.
§ 213
Obnova disciplinárneho konania
Prokurátor môže poda• do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia disciplinárnej komisie návrh na povolenie obnovy disciplinárneho konania.
ŠTVRTÝ

DIEL

VÝKON ROZHODNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
§ 214
(1) Opatrenia potrebné na výkon uloženého disciplinárneho opatrenia vykoná vedúci služobného úradu,
a ak ide o disciplinárne opatrenie pod¾a § 189 ods. 1
písm. d) až f), generálny prokurátor.
(2) Výnos pokút uložených v disciplinárnom konaní
je príjmom štátneho rozpoètu. Vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát.
(3) Disciplinárne opatrenia pod¾a § 189 ods. 2
písm. b) až d) sa vykonajú aj vtedy, ak prokurátorovi,
ktorému sa uložili, zanikol služobný pomer. Na rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia pod¾a § 189 ods. 2 písm. c) je príslušná
disciplinárna komisia.
(4) Disciplinárne opatrenie uložené za konanie, ktoré má znaky priestupku pod¾a osobitného zákona,57)
alebo za jeho zvyšok nemožno vykona•, ak sa na priestupok vz•ahuje amnestia.
(5) Rozhodnutie o povinnosti prokurátora nahradi•
škodu možno vykona• pod¾a osobitného zákona.65)
PIATY

DIEL

ZAHLADENIE DISCIPLINÁRNEHO POSTIHU
§ 215
Po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia disciplinárnej
komisie sa h¾adí na prokurátora, akoby nebol disciplinárne potrestaný. Ak sa výkon disciplinárneho opatrenia do tohto èasu neskonèil, disciplinárny postih sa
zahladzuje až vykonaním disciplinárneho opatrenia
alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o upustení od výkonu zvyšku zákazu èinnosti.
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ŠIESTY

DIEL

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
PRE DISCIPLINÁRNE KONANIE

Èiastka 65

§ 220
Zhromaždenie prokurátorov

§ 216

(1) Zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry tvoria prokurátori generálnej prokuratúry.

Ak tento zákon neustanovuje inak, na disciplinárne
konanie sa primerane vz•ahuje osobitný zákon.66)

(2) Zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry tvoria prokurátori krajskej prokuratúry a prokurátori okresných prokuratúr v ich územnom obvode.

§ 217
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú aj na právoplatne neskonèené disciplinárne konania zaèaté
pod¾a doterajších predpisov, ak je to pre prokurátora,
proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, priaznivejšie.
(2) Prokurátorovi nemožno uloži• za disciplinárne
previnenie alebo za konanie pod¾a § 187 písm. b) spáchané pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona
prísnejšie disciplinárne opatrenie, než aké bolo možné
uloži• pod¾a doterajších predpisov.
D V A N Á S T A H L A VA
SAMOSPRÁVA PROKURÁTOROV
PRVÝ

DIEL

ORGÁNY SAMOSPRÁVY PROKURÁTOROV,
ICH PÔSOBNOS• A FUNKÈNÉ OBDOBIE

Orgány samosprávy
§ 218
(1) Orgány samosprávy prokurátorov sa zriaïujú na
ochranu práv a oprávnených záujmov prokurátorov.
(2) Vedúci služobného úradu a vedúci prokurátori
sú povinní vytvára• orgánom samosprávy prokurátorov primerané podmienky na plnenie ich úloh, najmä
sú povinní poskytnú• im potrebné informácie vo veciach, v ktorých sa od samosprávnych orgánov žiada
vyjadrenie alebo stanovisko.
§ 219
(1) Predstavite¾om samosprávy prokurátorov je
a) zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry,
b) zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry
a prokurátorská rada krajskej prokuratúry,
c) zhromaždenie prokurátorov vyššej vojenskej prokuratúry a prokurátorská rada vyššej vojenskej
prokuratúry.
(2) Koordinaèným orgánom prokurátorských rád je
rada prokurátorov.
(3) Rada prokurátorov a prokurátorské rady samostatne zabezpeèujú týmto zákonom vymedzený okruh
záležitostí prokurátorov, v ktorých mene konajú a ktorých reprezentujú.
66

) Zákon è. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

(3) Zhromaždenia prokurátorov vyššej vojenskej
prokuratúry tvoria prokurátori vyššej vojenskej prokuratúry a vojenských obvodných prokuratúr.
Prokurátorská rada
§ 221
(1) Prokurátorská rada je zložená z nepárneho poètu, najviac z 11 èlenov, ktorých volí príslušné zhromaždenie prokurátorov tajným hlasovaním z prokurátorov, ktorí tvoria zhromaždenie prokurátorov.
(2) Predsedu a podpredsedu prokurátorskej rady si
èlenovia prokurátorskej rady volia tajným hlasovaním
spomedzi seba.
(3) Funkèné obdobie èlenov prokurátorskej rady je
trojroèné.
(4) Zhromaždenie prokurátorov môže odvola• èlena
prokurátorskej rady alebo celú prokurátorskú radu aj
pred uplynutím funkèného obdobia.
(5) Èlen prokurátorskej rady sa môže èlenstva alebo
svojej funkcie v prokurátorskej rade písomne vzda•.
(6) Èlenstvo v prokurátorskej rade zaniká
a) preložením prokurátora na prokuratúru, ktorej
prokurátori tvoria iné zhromaždenie prokurátorov,
alebo
b) zánikom služobného pomeru prokurátora.
§ 222
(1) Prokurátorská rada sa vyjadruje k
a) návrhu rozpoètu prokuratúry,
b) návrhu plánu úloh na kalendárny rok,
c) rozsahu a spôsobu náhrady škody spôsobenej prokurátorovi služobným úrazom alebo chorobou z povolania (§ 164 ods. 3),
d) závereènému hodnoteniu prípravnej praxe právneho èakate¾a prokuratúry (§ 245 ods. 5),
e) ïalším veciam, ak to ustanovuje tento zákon, alebo
ak prokurátorskú radu o to požiada príslušný vedúci prokurátor alebo generálny prokurátor.
(2) Prokurátorská rada ïalej
a) rozhoduje o námietkach prokurátora proti obsahu
hodnotenia, ktorým nevyhovel vedúci služobného
úradu (§ 31 ods. 4),
b) spolupracuje s vedúcimi prokurátormi pri prehlbovaní a zvyšovaní kvalifikácie prokurátorov,
c) zaujíma stanoviská k s•ažnostiam na prokurátorov
alebo právnych èakate¾ov prokuratúry.
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Rada prokurátorov
§ 223
(1) Radu prokurátorov tvoria predsedovia prokurátorských rád.
(2) Predsedu rady prokurátorov volia èlenovia rady
prokurátorov spomedzi seba tajným hlasovaním. Rada
prokurátorov môže predsedu rady prokurátorov
z funkcie odvola• na návrh najmenej piatich èlenov
rady prokurátorov; hlasovanie o odvolaní predsedu je
tajné.
(3) Predseda rady prokurátorov sa môže funkcie
predsedu rady prokurátorov písomne vzda•.
§ 224
(1) Rada prokurátorov
a) koordinuje èinnos• prokurátorských rád,
b) vyjadruje sa k návrhu rozpoètu prokuratúry
a k plánu hlavných úloh prokuratúry na kalendárny rok,
c) zaujíma stanoviská k návrhom zákonov, ktoré súvisia s pôsobnos•ou, organizáciou a plnením úloh
prokuratúry.
(2) Rada prokurátorov ïalej
a) vyjadruje sa k doèasnému prideleniu prokurátora
na inú prokuratúru (§ 9 ods. 2),
b) schva¾uje zásady funkèného postupu prokurátorov
(§ 10 ods. 5),
c) navrhuje èlenov výberovej komisie (§ 21 ods. 1
a § 234 ods. 2),
d) vyjadruje sa k vymenovaniu prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora (§ 19 ods. 1 a § 21
ods. 3) a k jeho odvolaniu z tejto funkcie (§ 23
ods. 1),
e) navrhuje èlenov skúšobných komisií (§ 247 ods. 1),
f) vyjadruje sa k iným veciam ustanoveným týmto
zákonom, alebo ak ju o to požiada generálny prokurátor.
DRUHÝ

DIEL

ROKOVANIE SAMOSPRÁVNYCH ORGÁNOV
§ 225
Rokovanie zhromaždenia prokurátorov
(1) Zhromaždenie prokurátorov zvoláva a vedie príslušný vedúci služobného úradu.
(2) Vedúci služobného úradu zvolá zhromaždenie
prokurátorov
a) z vlastnej iniciatívy,
b) na základe návrhu prokurátorskej rady alebo
c) na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny všetkých prokurátorov, ktorí tvoria príslušné
zhromaždenie prokurátorov.
(3) V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) je povinný príslušný vedúci služobného úradu zvola• zhromaždenie prokurátorov do 14 dní od doruèenia písomnej žiadosti.
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(4) Zhromaždenie prokurátorov je schopné uznáša•
sa, ak je prítomná nadpolovièná väèšina všetkých
prokurátorov. Na platné uznesenie zhromaždenia prokurátorov je potrebný súhlas nadpoloviènej väèšiny
prítomných prokurátorov.
(5) Na rokovaní zhromaždenia prokurátorov má právo úèasti s poradným hlasom zástupca odborového
orgánu.
(6) Podrobnosti o rokovaní zhromaždenia prokurátorov ustanoví rokovací poriadok schválený zhromaždením prokurátorov.
§ 226
Rokovanie prokurátorskej rady
(1) Rokovanie prokurátorskej rady zvoláva a vedie
jej predseda.
(2) O zvolanie prokurátorskej rady môže požiada• aj
generálny prokurátor. V takom prípade predseda prokurátorskej rady je povinný zvola• prokurátorskú radu
do desiatich dní od doruèenia žiadosti generálneho
prokurátora.
(3) Prokurátorská rada je schopná uznáša• sa, ak je
prítomná nadpolovièná väèšina jej èlenov. Na platnos•
uznesenia prokurátorskej rady je potrebný súhlas
nadpoloviènej väèšiny jej èlenov.
(4) Na rokovaní prokurátorskej rady má právo úèasti
s poradným hlasom zástupca odborového orgánu.
(5) Podrobnosti o spôsobe rokovania prokurátorskej
rady ustanoví rokovací poriadok prokurátorskej rady,
ktorý schva¾uje zhromaždenie prokurátorov.
§ 227
Rokovanie rady prokurátorov
(1) Rokovanie rady prokurátorov zvoláva a vedie jej
predseda.
(2) O zvolanie rady prokurátorov môže požiada• aj
generálny prokurátor. V takom prípade predseda rady
prokurátorov je povinný zvola• radu prokurátorov do
desiatich dní od doruèenia žiadosti generálneho prokurátora.
(3) Rada prokurátorov je schopná uznáša• sa, ak je
prítomná nadpolovièná väèšina jej èlenov. Na platnos•
uznesenia rady prokurátorov je potrebný súhlas nadpoloviènej väèšiny jej èlenov.
(4) Na rokovaní rady prokurátorov má právo úèasti
s poradným hlasom zástupca príslušného vyššieho
odborového orgánu.
(5) Podrobnosti o spôsobe rokovania rady prokurátorov ustanoví rokovací poriadok rady prokurátorov,
ktorý schva¾uje rada prokurátorov.
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TRETIA ÈAS•
PRÁVNI ÈAKATELIA PROKURATÚRY
PRVÝ

DIEL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 228
Právny èakate¾ prokuratúry vykonáva v služobnom
pomere prípravnú prax pod¾a tohto zákona.
§ 229
(1) Služobným úradom právneho èakate¾a prokuratúry je krajská prokuratúra.
(2) Služobným úradom právneho èakate¾a vojenskej
prokuratúry je príslušná vojenská obvodná prokuratúra.
(3) Služobný úrad
a) rozhoduje o právnych vz•ahoch vyplývajúcich zo
služobného pomeru právneho èakate¾a prokuratúry alebo súvisiacich so služobným pomerom právneho èakate¾a prokuratúry, ak zákon neustanovuje
inak,
b) vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry v osobnom spise
právneho èakate¾a prokuratúry,
c) zabezpeèuje ochranu osobných údajov právneho
èakate¾a prokuratúry,
d) plní ïalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(4) Najvyšším služobným úradom je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva doh¾ad nad èinnos•ou ostatných služobných úradov uvedenou v odseku 3.
(5) Ak ide o právneho èakate¾a prokuratúry, ktorý je
vojakom vykonávajúcim profesionálnu službu2) (ïalej
len „právny èakate¾ vojenskej prokuratúry“), v jeho právnych vz•ahoch súvisiacich so vznikom, zmenami a skonèením vojenskej služby koná a rozhoduje v mene štátu
služobný orgán ustanovený osobitným zákonom.3)
§ 230
(1) Vedúcim služobného úradu právneho èakate¾a
prokuratúry, ktorým je krajská prokuratúra, je krajský prokurátor.
(2) Vedúcim služobného úradu právneho èakate¾a
prokuratúry, ktorým je vojenská obvodná prokuratúra, je vojenský obvodný prokurátor.
DRUHÝ

DIEL

VZNIK A ZÁNIK SLUŽOBNÉHO POMERU
PRÁVNEHO ÈAKATE¼A PROKURATÚRY

Predpoklady na vznik služobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry
§ 231
(1) Služobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
vzniká vymenovaním do funkcie právneho èakate¾a
prokuratúry.
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(2) Do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry možno vymenova• štátneho obèana Slovenskej republiky,
ktorý
a) má vysokoškolské právnické vzdelanie,
b) má spôsobilos• na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že po skonèení prípravnej praxe bude riadne
vykonáva• funkciu prokurátora,
d) ovláda štátny jazyk,
e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f) úspešne absolvoval výberové konanie.
(3) Právnické vzdelanie preukazuje uchádzaè
o funkciu právneho èakate¾a prokuratúry
a) diplomom vydaným vysokou školou pod¾a osobitného zákona4) po skonèení magisterského štúdia
na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej
republike,
b) dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydaným zahraniènou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný
právnickou fakultou vysokej školy v Slovenskej republike5) alebo
c) dokladom o štúdiu vydaným zahraniènou vysokou
školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní.6)
(4) Za bezúhonného obèana sa na úèely tohto zákona považuje obèan, ktorý nebol právoplatne odsúdený
za úmyselný trestný èin. Bezúhonnos• sa preukazuje
výpisom z registra trestov,7) ktorý nie je starší ako tri
mesiace.
(5) Podmienky na vymenovanie do funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry uvedené v odseku 2 musí právny
èakate¾ prokuratúry spåòa• po celý èas trvania služobného pomeru.
§ 232
(1) Právnym èakate¾om vojenskej prokuratúry môže
by• len vojak, ktorý je
a) v služobnom pomere profesionálneho vojaka,8)
b) vymenovaný alebo povýšený do dôstojníckej vojenskej hodnosti alebo do generálskej vojenskej hodnosti,9)
c) vyèlenený na plnenie úloh prokuratúry pod¾a osobitného zákona.10)
(2) Právny èakate¾ vojenskej prokuratúry poèas vyèlenenia na plnenie úloh prokuratúry je v služobnom
pomere právneho èakate¾a prokuratúry. Tým nie je
dotknutý jeho služobný pomer profesionálneho vojaka
pod¾a osobitného zákona.8)
(3) Podmienky na vymenovanie do funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry uvedené v § 231 ods. 2 a podmienky uvedené v odseku 1 musí právny èakate¾ vojenskej prokuratúry spåòa• po celý èas trvania služobného pomeru právneho èakate¾a prokuratúry.
(4) Ustanovenia tohto zákona vz•ahujúce sa na právneho èakate¾a prokuratúry sa vz•ahujú aj na právneho
èakate¾a vojenskej prokuratúry, ak tento zákon neustanovuje inak.
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§ 233
Vymenovanie
do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Právneho èakate¾a vymenúva do funkcie na základe výberového konania generálny prokurátor.
(2) Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry obsahuje
a) meno a priezvisko právneho èakate¾a prokuratúry,
akademický titul, rodné èíslo a trvalý pobyt,
b) dåžku trvania prípravnej praxe,
c) prokuratúru, na ktorej bude vykonáva• prípravnú
prax a jej sídlo,
d) služobný úrad a jeho sídlo,
e) základný plat,
f) týždenný služobný èas,
g) zákonné ustanovenia upravujúce konanie prokurátorskej skúšky,
h) dátum vydania rozhodnutia,
i) podpis generálneho prokurátora a odtlaèok úradnej peèiatky so štátnym znakom.11)
(3) Právny èakate¾ prokuratúry skladá do rúk generálneho prokurátora s¾ub, ktorý znie:
„S¾ubujem vernos• Slovenskej republike. Na svoju
èes• a svedomie s¾ubujem, že budem dodržiava• Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony,
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a služobné
predpisy. Svedomite sa budem pripravova• na výkon
funkcie prokurátora a osvojím si zásady prokurátorskej etiky.“.
(4) Zloženie s¾ubu právny èakate¾ prokuratúry potvrdí svojím podpisom na listine s textom s¾ubu; na
tejto listine musí by• uvedený dátum zloženia s¾ubu.
(5) Oprávnenie vykonáva• funkciu právneho èakate¾a prokuratúry vzniká dòom zloženia s¾ubu.
(6) Ak právny èakate¾ prokuratúry odmietne zloži•
s¾ub alebo zloží s¾ub s výhradou, vymenovanie do
funkcie právneho èakate¾a prokuratúry je neplatné.
§ 234
Výberové konanie
(1) Výberové konanie na obsadenie vo¾ného miesta
právneho èakate¾a prokuratúry vyhlasuje generálny
prokurátor najmenej 14 dní pred jeho zaèatím s uvedením miesta na podanie žiadosti o prijatie do služobného pomeru.
(2) Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia
zložená z predsedu výberovej komisie a štyroch èlenov.
Predsedom výberovej komisie a èlenom tejto komisie
môže by• len prokurátor. Èlenov výberovej komisie
vymenúva a odvoláva generálny prokurátor na návrh
rady prokurátorov. Predsedu komisie volia èlenovia
komisie spomedzi seba.
(3) Uchádzaèa, ktorý spåòa podmienky na vymenovanie do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry uvedené v § 231, a ak ide o právneho èakate¾a vojenskej
prokuratúry, aj podmienky uvedené v § 232, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej
14 dní pred jeho zaèatím. Uchádzaèa, ktorý podmien-
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ky nespåòa, generálny prokurátor o tejto skutoènosti
vyrozumie.
(4) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového
konania a urèí poradie úspešných uchádzaèov, ktoré
predloží generálnemu prokurátorovi na rozhodnutie.
Výsledok výberového konania oznámi generálny prokurátor uchádzaèom do desiatich dní od skonèenia
výberového konania.
§ 235
Spôsoby zániku služobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Služobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
zaniká vymenovaním právneho èakate¾a prokuratúry
do funkcie prokurátora.
(2) Služobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
zaniká aj
a) smr•ou právneho èakate¾a prokuratúry alebo jeho
vyhlásením za màtveho,
b) odvolaním z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry,
c) vzdaním sa funkcie právneho èakate¾a prokuratúry.
§ 236
Odvolanie z funkcie
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Právneho èakate¾a prokuratúry môže z funkcie
odvola• iba generálny prokurátor.
(2) Generálny prokurátor odvolá právneho èakate¾a
prokuratúry z funkcie, ak
a) právny èakate¾ prokuratúry bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ak právoplatným rozhodnutím súdu
bola obmedzená spôsobilos• právneho èakate¾a
prokuratúry na právne úkony,
b) právny èakate¾ prokuratúry stratil štátne obèianstvo Slovenskej republiky,
c) právny èakate¾ prokuratúry bol právoplatným
rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný
èin,
d) disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení právneho èakate¾a prokuratúry výkonu funkcie právneho èakate¾a prokuratúry,
e) právny èakate¾ prokuratúry nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky,
f) právny èakate¾ prokuratúry opakovane nezložil
prokurátorskú skúšku alebo
g) právny èakate¾ nedal písomný súhlas na vymenovanie do funkcie prokurátora na urèenú prokuratúru.
(3) Generálny prokurátor môže právneho èakate¾a
prokuratúry z funkcie odvola•, ak nie je spôsobilý zo
zdravotných dôvodov pod¾a lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo pod¾a
orgánu sociálneho zabezpeèenia vykonáva• svoju
funkciu po èas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ak ide
o tehotnú právnu èakate¾ku prokuratúry.
(4) Služobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
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zaniká odvolaním dòom, keï bolo právnemu èakate¾ovi doruèené rozhodnutie generálneho prokurátora
o odvolaní z funkcie; rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie sa musí doruèi• právnemu
èakate¾ovi prokuratúry do vlastných rúk.
(5) Odvolaním právneho èakate¾a vojenskej prokuratúry z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry sa neskonèí jeho služobný pomer profesionálneho vojaka.12)
§ 237
Vzdanie sa funkcie
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Právny èakate¾ prokuratúry sa môže svojej funkcie písomne vzda• aj bez uvedenia dôvodov.
(2) Služobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
zaniká vzdaním sa funkcie právneho èakate¾a prokuratúry uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie
o vzdaní sa funkcie doruèené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku služobného pomeru.
(3) Vzdaním sa funkcie právneho èakate¾a vojenskej
prokuratúry sa neskonèí jeho služobný pomer profesionálneho vojaka.12)
§ 238
Neplatnos• zániku služobného pomeru
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol právny èakate¾ prokuratúry odsúdený za úmyselný trestný èin, alebo právoplatného rozhodnutia
disciplinárnej komisie o zbavení výkonu funkcie právneho èakate¾a prokuratúry v neskoršom konaní sa
zrušuje rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry.
(2) Ak služobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry zanikol odvolaním z funkcie, právny èakate¾ prokuratúry sa môže domáha• na súde pod¾a osobitného
zákona13) preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry.
(3) Služobný pomer právneho èakate¾a prokuratúry
trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a právnemu èakate¾ovi prokuratúry sa doplatí plat, ak
a) rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní
z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry sa zrušilo
(odsek 1), alebo
b) súd zruší rozhodnutie generálneho prokurátora
o odvolaní z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry (odsek 2).
§ 239
Potvrdenie o služobnom pomere
právneho èakate¾a prokuratúry
Služobný úrad vydá právnemu èakate¾ovi prokuratúry v deò zániku služobného pomeru potvrdenie
o služobnom pomere právneho èakate¾a prokuratúry,
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jeho trvaní, záväzkoch, vykonaných zrážkach z platu,
prípadne o iných skutoènostiach, ak o to právny èakate¾ prokuratúry požiada.
TRETÍ

DIEL

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
PRÁVNEHO ÈAKATE¼A PROKURATÚRY
§ 240
Základné práva právneho èakate¾a prokuratúry
Právny èakate¾ prokuratúry má právo najmä
a) na vykonávanie svojej funkcie bez zastrašovania,
nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo
neoprávneného vystavovania zásahom do jeho právomoci a osobnej zodpovednosti,
b) na plat a ïalšie nároky vyplývajúce zo zákona,
c) na zabezpeèenie podmienok na riadny výkon prípravnej praxe,
d) odmietnu• pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, a úlohu, ktorú
pod¾a úpravy generálneho prokurátora (§ 243
ods. 4) nemožno právnemu èakate¾ovi prokuratúry
zveri•,
e) podáva• s•ažnosti vo veciach týkajúcich sa jeho
prípravnej praxe,
f) by• oboznámený s obsahom svojho osobného spisu, robi• si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise.
Základné povinnosti
právneho èakate¾a prokuratúry
§ 241
(1) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný
a) zachováva• vernos• Slovenskej republike pri vykonávaní svojej funkcie,
b) dodržiava• s¾ub právneho èakate¾a prokuratúry,
c) dodržiava• plán prípravnej praxe,
d) zverené úlohy plni• osobne, riadne a vèas,
e) vykonáva• svoju funkciu nestranne a politicky neutrálne,
f) zdrža• sa konania, ktoré by mohlo vies• k stretu
služobného záujmu s osobnými záujmami, najmä
nezneužíva• informácie získané v súvislosti s výkonom svojej funkcie,
g) zdrža• sa konania, ktoré by mohlo naruši• vážnos•
prokuratúry,
h) neprijíma• dary alebo iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie s výnimkou plnení poskytovaných služobným úradom,
i) plne využíva• služobný èas a dodržiava• ustanovený týždenný služobný èas,
j) oznamova• služobnému úradu všetky zmeny vo
svojich osobných údajoch.
(2) Právny èakate¾ prokuratúry nesmie popri výkone
funkcie právneho èakate¾a prokuratúry vykonáva•
žiadnu inú platenú funkciu, podnika• ani vykonáva•
inú zárobkovú èinnos• s výnimkou správy vlastného
majetku alebo majetku svojich maloletých detí, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej
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a umeleckej èinnosti za predpokladu, že taká èinnos•
nenarušuje riadny výkon funkcie právneho èakate¾a
prokuratúry a neohrozuje dôveru v nestrannos• prokuratúry. V prípade pochybností generálny prokurátor
rozhodne o povinnosti právneho èakate¾a prokuratúry
skonèi• takú funkciu alebo èinnos•.
(3) Právny èakate¾ prokuratúry nesmie vykonáva•
politickú èinnos•.
(4) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný zachováva• mlèanlivos•, a to aj po zániku služobného pomeru,
o veciach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, ak nebol tejto povinnosti zbavený
zo zákona. Zbavi• právneho èakate¾a prokuratúry povinnosti zachováva• mlèanlivos• môže generálny prokurátor, a to aj po zániku služobného pomeru.
§ 242
(1) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný deklarova• v majetkovom priznaní svoje majetkové pomery
a majetkové pomery svojho manžela, ktorý s ním žije
v spoloènej domácnosti.18)
(2) Právny èakate¾ prokuratúry je povinný preukazova• spôsob nadobudnutia finanèných prostriedkov
potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní.
(3) Na deklarovanie majetku a na preukazovanie
spôsobu nadobudnutia finanèných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku pod¾a odsekov 1 a 2
sa vz•ahuje ustanovenie § 28.
ŠTVRTÝ

DIEL

PRÍPRAVNÁ

PRAX
PRÁVNEHO ÈAKATE¼A PROKURATÚRY

§ 243
Úèel prípravnej praxe
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Úèelom prípravnej praxe je odborne pripravi•
právneho èakate¾a prokuratúry na výkon funkcie prokurátora.
(2) Poèas prípravnej praxe právny èakate¾ prokuratúry vykonáva odbornú prax pod¾a urèeného rozvrhu.
(3) Poèas prípravnej praxe sa právny èakate¾ prokuratúry pod¾a urèeného rozvrhu oboznámi aj s podmienkami výkonu väzby, trestu odòatia slobody,
ochrannej a ústavnej výchovy a je povinný zúèastòova• sa na špecializovanom kvalifikaènom vzdelávaní.
(4) Právny èakate¾ prokuratúry môže vykonáva• jednoduché úkony prokurátora v rozsahu, ktorý ustanoví
úprava generálneho prokurátora; táto úprava sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.32)
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vz•ahujú aj na
právneho èakate¾a prokuratúry, ktorého prípravná
prax je skrátená.
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§ 244
Dåžka prípravnej praxe
právneho èakate¾a prokuratúry
(1) Prípravná prax je trojroèná. O skrátení prípravnej praxe môže v odôvodnených prípadoch rozhodnú•
generálny prokurátor; prípravná prax však nesmie by•
kratšia ako 24 mesiacov.
(2) Do dåžky prípravnej praxe sa zapoèítava èas
a) výkonu funkcie právneho èakate¾a prokuratúry,
b) zapoèítaný ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto
zákona.
(3) Ako výkon funkcie právneho èakate¾a prokuratúry sa
na úèely urèenia dåžky prípravnej praxe posudzuje aj èas
a) èerpania dovolenky,
b) nevykonávania funkcie právneho èakate¾a prokuratúry vo sviatok,
c) náhradného vo¾na za výkon funkcie nadèas,
d) služobného vo¾na s náhradou platu,
e) študijného vo¾na na zvyšovanie kvalifikácie,
f) prestávky na dojèenie,
g) uznanej doèasnej neschopnosti na výkon funkcie
pre chorobu alebo úraz,
h) karantény,
i) ošetrovania chorého èlena rodiny.
(4) Generálny prokurátor môže rozhodnú• o zapoèítaní preukázaného èasu inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania právnym
èakate¾om prokuratúry, ak právny èakate¾ prokuratúry vykonával funkciu alebo povolanie, pre ktoré je
právnické vzdelanie predpísané, a doterajšou praxou
získal skúsenosti potrebné na výkon funkcie právneho
èakate¾a prokuratúry.
(5) Do dåžky prípravnej praxe nemožno zapoèíta• èas
a) výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej
služby namiesto povinnej vojenskej služby; to neplatí, ak právny èakate¾ prokuratúry poèas takej
služby vykonával právnu prax,
b) materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky,
ïalšej materskej dovolenky alebo ïalšej rodièovskej
dovolenky,
c) služobného vo¾na bez náhrady platu, ktoré presahuje dva týždne v kalendárnom roku.
(6) Prípravná prax sa skonèí úspešným vykonaním
prokurátorskej skúšky, na ktorej vykonanie má právny èakate¾ prokuratúry po skonèení prípravnej praxe
právny nárok.
§ 245
Hodnotenie právneho èakate¾a prokuratúry
v priebehu prípravnej praxe
(1) Právneho èakate¾a prokuratúry hodnotí priebežne dvakrát v kalendárnom roku vedúci služobného
úradu na základe podkladov prokurátora-školite¾a,
vlastných poznatkov o èinnosti právneho èakate¾a
prokuratúry a na základe priebežných pohovorov
s právnym èakate¾om prokuratúry.
(2) Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia úèelu
prípravnej praxe z h¾adiska osvojovania si právnych
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predpisov uplatòovaných prokuratúrou a potrebných
praktických návykov, dodržiavania etiky a disciplíny
pri plnení zverených úloh a dodržiavania rozvrhu prípravnej praxe.
(3) Pred vykonaním prokurátorskej skúšky vypracuje vedúci služobného úradu závereèné hodnotenie
právneho èakate¾a prokuratúry.
(4) Závereèné hodnotenie právneho èakate¾a prokuratúry sa vypracúva na základe podkladov prokurátora-školite¾a, vedúcich prokurátorov, ktorých o podklady požiadal vedúci služobného úradu, a informácií
štátnych orgánov a inštitúcií, na ktorých právny èakate¾ prokuratúry vykonával prípravnú prax.
(5) K závereènému hodnoteniu sa vyjadrí písomne
právny èakate¾ prokuratúry a prokurátorská rada.
PIATY

DIEL

PROKURÁTORSKÁ

SKÚŠKA

§ 246
(1) Úèelom prokurátorskej skúšky je overi•, èi právny èakate¾ prokuratúry má potrebné vedomosti a je
dostatoène pripravený na to, aby mohol vykonáva•
funkciu prokurátora.
(2) Prokurátorská skúška má písomnú a ústnu èas•.
Písomná èas• sa skladá z odborného testu, vyhotovenia
rozhodnutí v trestnej veci a inej než trestnej veci. Na
ústnej skúške má právny èakate¾ prokuratúry preukáza• vedomosti z ústavného práva, organizácie
a pôsobnosti prokuratúry, trestného práva, medzinárodného práva, obèianskeho práva, obchodného práva,
finanèného práva, správneho práva a pracovného práva.
(3) Právny èakate¾ prokuratúry vykoná prokurátorskú skúšku v posledných troch mesiacoch prípravnej
praxe, najneskôr v posledný deò prípravnej praxe.
(4) Na prípravu a vykonanie prokurátorskej skúšky
poskytne služobný úrad právnemu èakate¾ovi prokuratúry služobné vo¾no s náhradou platu v trvaní štyroch týždòov.
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tie komisie môže znie•: „prospel s vyznamenaním“,
„prospel“, „neprospel“.
(4) Výsledok prokurátorskej skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie generálnej prokuratúre.
§ 248
(1) Ak právny èakate¾ prokuratúry úspešne vykoná
prokurátorskú skúšku, generálny prokurátor mu odovzdá osvedèenie generálnej prokuratúry o prokurátorskej skúške, a ak spåòa ostatné podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora, vymenuje ho do
funkcie prokurátora od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vykonal prokurátorskú
skúšku. Ak právny èakate¾ prokuratúry k prvému dòu
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úspešne
vykonal prokurátorskú skúšku, nedosiahne najmenej
25. rok svojho veku, generálny prokurátor ho vymenuje do funkcie prokurátora odo dòa dosiahnutia 25. roku jeho veku.
(2) Ak právny èakate¾ prokuratúry nezloží prokurátorskú skúšku, generálny prokurátor mu na základe
jeho písomnej žiadosti povolí opakovane vykona• prokurátorskú skúšku.
(3) Opakovane vykona• prokurátorskú skúšku môže
právny èakate¾ prokuratúry najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od konania
prvej prokurátorskej skúšky. Opakovanú prokurátorskú skúšku vykoná právny èakate¾ prokuratúry pred
inou skúšobnou komisiou; na skúšobnú komisiu sa
primerane vz•ahujú ustanovenia § 247.
(4) Ak právny èakate¾ prokuratúry ani opakovane
nezloží prokurátorskú skúšku, generálny prokurátor
ho z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry odvolá
[§ 236 ods. 2 písm. f)].
ŠIESTY
SPOLOÈNÉ

DIEL

USTANOVENIA

§ 249
Platové pomery právneho èakate¾a prokuratúry

§ 247

(1) Na platové pomery právneho èakate¾a prokuratúry sa vz•ahuje osobitný zákon.67)

(1) Prokurátorskú skúšku vykoná právny èakate¾
prokuratúry pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich prokurátorov. Èlenov skúšobnej komisie a predsedu skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva generálny prokurátor z prokurátorov navrhnutých do
skúšobných komisií radou prokurátorov.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz•ahuje aj na právneho
èakate¾a vojenskej prokuratúry. Tým nie je dotknutý
jeho nárok na peòažné náležitosti, ktoré patria vojakom pod¾a osobitného zákona.46)

(2) Èlenovia skúšobných komisií sú vymenovaní na
obdobie troch rokov. Poèet skúšobných komisií urèí
generálny prokurátor.

Disciplinárna zodpovednos•
právneho èakate¾a prokuratúry

(3) Skúšobná komisia je schopná uznáša• sa, ak sú
prítomní všetci jej èlenovia. O výsledku prokurátorskej
skúšky sa skúšobná komisia uznáša väèšinou hlasov.
Èlen komisie sa nesmie zdrža• hlasovania. Rozhodnu-

(1) Na disciplinárnu zodpovednos• právneho èakate¾a prokuratúry sa primerane vz•ahujú ustanovenia
§ 187 písm. a) a § 188 až 216 tohto zákona.

67

§ 250

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz•ahuje aj na právneho

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych èakate¾ov prokuratúry
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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èakate¾a vojenskej prokuratúry. Tým nie sú dotknuté
ustanovenia vojenského disciplinárneho práva pod¾a
osobitného zákona.68)
§ 251
Osobitné ustanovenie
(1) Na právne vz•ahy právneho èakate¾a prokuratúry
vyplývajúce z jeho služobného pomeru, ktoré nie sú
upravené týmto zákonom, sa vz•ahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanoví inak.
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(2) Nepremlèujú sa nároky na náhradu za stratu na
plate z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania, alebo inej škody na zdraví a nároky na náhradu nákladov na výživu pozostalých. Nároky na jednotlivé plnenia z nich vyplývajúce sa však premlèujú.
(3) Ak úèastník uplatní na súde svoj nárok a v zaèatom konaní riadne pokraèuje, premlèacia lehota po
dobu konania neplynie. To isté platí o nároku, ktorý
bol právoplatne priznaný a pre ktorý bol na súde navrhnutý výkon rozhodnutia.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz•ahuje aj na právneho
èakate¾a vojenskej prokuratúry. Tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitných predpisov, ktoré sa vz•ahujú
na vojakov.69)

(4) K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote
neuplatnilo, dochádza iba v prípadoch upravených
týmto zákonom. Ak sa právo uplatnilo po uplynutí
ustanovenej lehoty, prihliadne súd na zánik práva, aj
keï to úèastník konania nenamietne.

ŠTVRTÁ ÈAS•

§ 254

ÈINNOS• ODBOROVÝCH ORGÁNOV

Lehoty

§ 252

(1) Lehota zaèína plynú• odo dòa, keï sa právo
mohlo uplatni• po prvý raz.

(1) Služobný úrad je povinný
a) vopred prerokova• s príslušným odborovým orgánom návrhy
1. rozhodnutí vo veciach vzniku, zmien a skonèenia
služobného pomeru prokurátorov a právnych èakate¾ov prokuratúry,
2. služobných predpisov,
3. opatrení na vytvorenie podmienok na riadny výkon práce,
4. opatrení, ktoré sa týkajú väèšieho poètu prokurátorov a právnych èakate¾ov prokuratúry,
5. podkladov na zostavenie systematizácie,
b) umožni• príslušnému odborovému orgánu úèas•
jedného èlena vo výberovej komisii, v disciplinárnej
komisii a v poradných orgánoch zriaïovaných pod¾a tohto zákona alebo na základe služobného predpisu.
(2) Na èinnos• odborových orgánov a na kolektívne
vyjednávanie sa vz•ahujú osobitné predpisy,70) ak tento zákon neustanovuje inak.
PIATA ÈAS•
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
§ 253
Premlèanie a zánik práva
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nárok sa premlèí, ak sa neuplatnil na súde v lehote ustanovenej
zákonom. Na premlèanie sa prihliadne, len ak sa ten,
voèi ktorému sa nárok uplatòuje, premlèania dovolá;
v takom prípade nemožno premlèaný nárok úèastníkovi, ktorý ho uplatòuje, prizna•.

(2) Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, zaèína
plynú• lehota na uplatnenie nároku na jednotlivé
splátky odo dòa ich splatnosti. Ak sa nesplnením
niektorej zo splátok stane splatný celý nárok, zaène
lehota plynú• odo dòa splatnosti nesplnenej splátky.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, lehota na
uplatnenie peòažných nárokov je tri roky.
(4) Lehota na uplatnenie peòažných nárokov písomne uznaných èo do dôvodov a výšky tým, kto je povinný
nárok uspokoji•, je desa• rokov. Ak sa týka uznania
nároku na opakujúce sa plnenia, lehota na uplatnenie
nároku na jednotlivé plnenia je tri roky od ich splatnosti.
(5) Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody
je dva roky; zaèína plynú• odo dòa, keï sa poškodený
dozvie o tom, že vznikla škoda, a o tom, kto za òu
zodpovedá. Nárok na náhradu škody sa však premlèí,
ak sa neuplatnil v lehote troch rokov, a ak ide o škodu
spôsobenú úmyselne, v lehote desiatich rokov odo
dòa, keï došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to
neplatí, ak ide o škodu na zdraví.
(6) Ak nárok patrí na základe právoplatného rozhodnutia alebo schváleného zmieru, musí ten, koho nárok
sa má uspokoji•, požiada• o výkon rozhodnutia v lehote desiatich rokov odo dòa, keï sa mal nárok pod¾a
právoplatného rozhodnutia alebo schváleného zmieru
uspokoji•. Ak bolo plnenie rozložené na splátky, lehota
na požiadanie o výkon rozhodnutia pri jednotlivých
splátkach zaèína plynú• odo dòa ich splatnosti. Ak sa
nesplnením niektorej zo splátok stane splatný celý
nárok, zaène plynú• desa•roèná lehota od splatnosti
nesplnenej splátky.

68

) Štvrtá èas• zákona è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
) Zákon è. 370/1997 Z. z. v znení zákona è. 10/2000 Z. z.
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Zákon è. 380/1997 Z. z.
Zákon è. 114/1998 Z. z. v znení zákona è. 131/1999 Z. z.
) Zákonník práce.
Zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
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(7) Nároky na jednotlivé opakujúce sa plnenia patriace na základe právoplatného rozhodnutia alebo
schváleného zmieru sa premlèujú, ak sa nepožiadalo
o výkon rozhodnutia do troch rokov odo dòa ich splatnosti.
(8) Ak požiada úèastník v lehotách ustanovených
v predchádzajúcich odsekoch o výkon rozhodnutia,
nezapoèítava sa do plynutia týchto lehôt èas, po ktorý
trvá konanie o výkone rozhodnutia.
(9) Ak ide o nárok úèastníka, ktorý musí ma• opatrovníka, alebo o nárok proti takému úèastníkovi, nezapoèítava sa do plynutia lehoty ustanovenej na uplatnenie nároku doba, po ktorú mu opatrovník nebol
ustanovený.
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v zastúpení štátu a bez zbytoèného odkladu oznámila
ruèite¾ovi na jeho požiadanie výšku svojho práva.
(5) Ruèite¾ je povinný právo štátu uspokoji•, ak toto
právo neuspokojí prokurátor, hoci ho na to štát vyzval.
(6) Ruèite¾ môže proti štátu uplatni• všetky námietky, ktoré by mal v rozsahu ruèenia proti štátu prokurátor.
(7) Ruèite¾ môže uspokojenie práva odoprie•, ak štát
zavinil, že právo nemôže uspokoji• prokurátor.
(8) Ruèite¾, ktorý právo štátu uspokojil, je oprávnený
požadova• od prokurátora náhradu za plnenie poskytnuté štátu.
§ 257

§ 255

Zánik práv a povinností

Bezdôvodné obohatenie
(1) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením
z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
(2) Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlèaného dlhu alebo dlhu neplatného iba pre nedostatok formy právneho úkonu.
(3) Ak sa prokurátor bezdôvodne obohatí na úkor
majetku zvereného štátom prokuratúre, musí majetok
vyda•. Neprávom vyplatené sumy je povinný prokurátor vráti•, len ak vedel alebo z okolností musel predpoklada•, že ide o sumy nesprávne urèené alebo omylom
vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Ak sa štát bezdôvodne obohatí na úkor prokurátora, musí sa mu majetok vyda•.
§ 256
Zabezpeèenie práv a povinností
zo služobného pomeru
(1) Uspokojenie nároku štátu možno zabezpeèi• dohodou medzi ním a prokurátorom o zrážkach z platu
prokurátora; zrážky z platu nesmú by• väèšie, ako by
boli zrážky pri exekúcii zrážkami zo mzdy pod¾a osobitného zákona.71) Dohoda o zrážkach z platu sa musí
uzatvori• písomne, inak je neplatná.
(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre iné príjmy,
s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako
s platom.
(3) Ak vznikne pod¾a tohto zákona povinnos• prokurátora zaplati• peòažnú sumu štátu, môže sa iná fyzická osoba alebo právnická osoba (ïalej len „ruèite¾“)
zaruèi• písomným vyhlásením, že toto právo uspokojí,
ak tak neurobí sám povinný.
(4) Prokurátor je povinný strpie•, aby prokuratúra
71

(1) Nároky ustanovené týmto zákonom zanikajú
a) smr•ou oprávnenej osoby, ak tak ustanovuje tento
zákon,
b) ich uspokojením.
(2) Nárok musí by• uspokojený riadne, vèas a na
mieste na to urèenom v rozhodnutí. Ak nie je miesto
plnenia urèené v rozhodnutí, je ním miesto trvalého
pobytu alebo sídlo toho, koho právo sa má uspokoji•.
(3) Ak nie je lehota na uspokojenie práva ustanovená
právnym predpisom alebo urèená v rozhodnutí, musí
sa právo uspokoji• do troch dní odo dòa, keï o uspokojenie oprávnený úèastník požiadal.
(4) Ak sa uspokojuje právo prostredníctvom pošty
alebo banky, je právo uspokojené až okamihom doruèenia plnenia.
(5) Prokurátor, ako aj prokuratúra v zastúpení štátu
je povinná prija• aj èiastoèné plnenie, ak to neodporuje
povahe práva, ktoré má by• uspokojené.
(6) Ak má prokurátor uspokoji• viac peòažných nárokov a plnenie nestaèí na vyrovnanie všetkých, je
vyrovnaný ten peòažný nárok, o ktorom prokurátor pri
plnení vyhlási, že ho chce uspokoji•. Ak tak neurobí,
je plnením uspokojený peòažný nárok najskôr splatný.
(7) Prokuratúra v zastúpení štátu môže prokurátorovi na jeho žiados• umožni• plnenie v splátkach. Ak
ich plní v urèených lehotách, ide o vèasné a riadne
plnenie. Ak prokurátor nesplní niektorú zo splátok,
prokuratúra môže požadova• splnenie celého peòažného nároku len vtedy, ak to bolo urèené v právoplatnom rozhodnutí.
Osobitné ustanovenia
§ 258
Tento zákon sa vz•ahuje aj na generálneho prokurátora, ak osobitný zákon neustanovuje inak.72)

) § 68 až 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z.
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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§ 259
Na právne vz•ahy upravené týmto zákonom sa Zákonník práce vz•ahuje len vtedy, ak tento zákon alebo
osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 260
(1) Prokurátora, ktorý je povolaný na výkon povinnej
vojenskej služby pod¾a osobitného zákona, 73) možno
rozhodnutím ministra obrany poveri• výkonom funkcie prokurátora, ktorú inak vykonáva prokurátor vojenskej prokuratúry.
(2) Spôsob a podmienky mimoriadneho odvodu74)
prokurátorov na vojenské prokuratúry za brannej pohotovosti štátu upraví osobitný predpis.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vz•ahujú aj na
právnych èakate¾ov prokuratúry.
§ 261
(1) Prokurátor sa môže domáha• na súde pod¾a osobitného zákona14) neplatnosti rozhodnutia generálneho prokurátora vo veciach služobného pomeru. Neplatnos• rozhodnutia generálneho prokurátora môže
prokurátor uplatni• na súde najneskôr do 15 dní odo
dòa, keï mu bolo doruèené rozhodnutie generálneho
prokurátora.
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zapoèítava aj èas, poèas ktorého prokurátor nemohol
vykonáva• svoju funkciu z dôvodov uvedených v osobitnom zákone.75)
(5) Dåžka èakate¾skej praxe právneho èakate¾a prokuratúry skrátená pod¾a doterajších predpisov nie je
týmto zákonom dotknutá.
(6) Prokurátorská skúška vykonaná pred 1. májom
2001 alebo iná odborná skúška uznaná za prokurátorskú skúšku pred 1. májom 2001 sa považuje za
prokurátorskú skúšku pod¾a tohto zákona.
(7) Vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej
fakulte na území Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na území Èeskej republiky do 31. decembra 1993 sa považuje za vysokoškolské vzdelanie
získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike.
(8) Služobný pomer prokurátora, ktorý pred 1. májom 2001 uzavrel s generálnym prokurátorom pracovný pomer na èas urèitý, zaniká uplynutím èasu, na
ktorý bol uzavretý.
(9) Dovolenka prokurátora v roku 2001 sa urèuje zo
základnej výmery dovolenky za kalendárny rok ustanovenej týmto zákonom.
§ 263

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz•ahuje aj na právneho
èakate¾a prokuratúry.

Na nároky prokurátorov, právnych èakate¾ov prokuratúry a prokuratúry, ktoré vznikli pred 1. májom
2001, sa vz•ahujú doterajšie predpisy.

ŠIESTA ÈAS•

§ 264

PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Prechodné ustanovenia
§ 262
(1) Prokurátori, vedúci prokurátori a právni èakatelia prokuratúry vymenovaní do funkcií pod¾a doterajších právnych predpisov sa dòom 1. mája 2001 považujú za prokurátorov, vedúcich prokurátorov
a právnych èakate¾ov prokuratúry vymenovaných
pod¾a tohto zákona.
(2) Zloženie s¾ubu pod¾a doterajších predpisov sa
považuje za zloženie s¾ubu pod¾a tohto zákona, ak ho
prokurátor do 31. mája 2001 nevypovie.
(3) Právny èakate¾ prokuratúry zloží s¾ub pod¾a tohto zákona do 30. mája 2001. Ak odmietne zloži• s¾ub
alebo s¾ub zloží s výhradou, vymenovanie do funkcie
právneho èakate¾a prokuratúry je neplatné.
(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, do èasu výkonu funkcie prokurátora a do èasu výkonu funkcie
právneho èakate¾a prokuratúry sa na úèely tohto zákona zapoèítavajú všetky obdobia zapoèítané pod¾a
doterajších predpisov k 1. máju 2001. Rovnako sa
73

Tam, kde sa v osobitnom predpise používa pojem
materská dovolenka alebo ïalšia materská dovolenka,
rozumie sa tým aj rodièovská dovolenka a ïalšia rodièovská dovolenka pod¾a tohto zákona.
§ 265
(1) Vedúci služobného úradu zvolá prvé zhromaždenie prokurátorov tak, aby sa konalo najneskôr do 29.
júna 2001.
(2) Zhromaždenie prokurátorov zvolí èlenov prokurátorskej rady najneskôr do 31. júla 2001.
(3) Do ustanovenia prokurátorských rád a rady prokurátorov sa na právne vz•ahy upravené týmto zákonom nevyžadujú stanoviská orgánov samosprávy.
§ 266
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych èakate¾ov prokuratúry Slovenskej

) § 18 ods. 2 písm. a) zákona è. 351/1997 Z. z.
) § 14 zákona è. 351/1997 Z. z.
75
) § 21 zákona è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
74
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republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 382/1996 Z. z. a zákona
è. 57/1999 Z. z.
2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 274/1996 Z. z. o kárnej zodpovednosti prokurátorov.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov
a právnych èakate¾ov prokuratúry Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 382/1996 Z. z. a zákona è. 57/1999 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. Doterajší text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1.
2. V § 1 ods. 1 sa vypúš•ajú slová „s výnimkou generálneho prokurátora Slovenskej republiky1)“.
3. § 1 sa dopåòa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Plat generálneho prokurátora, jeho funkèný príplatok a paušálne náhrady ustanovuje osobitný zákon.1) Ak osobitný zákon neustanoví inak, na ostatné
platové náležitosti generálneho prokurátora sa vz•ahuje tento zákon.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

4. § 16 sa vypúš•a.
Èl. III
Zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
zákona è. 358/2000 Z. z., zákona è. 385/2000 Z. z.
a zákona è. 466/2000 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 4 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) sociálne dávky a odchodné sudcov pod¾a osobitného zákona,20) sociálne dávky, odchodné a úmrtné
prokurátorov pod¾a osobitného zákona,20a) sociálne
dávky a dávky výsluhového zabezpeèenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných
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zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informaènej služby pod¾a osobitných predpisov; 20b)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 20 až 20b znejú:
„20) Zákon è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
20a

a doplnení niektorých zákonov.

) Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate-

20b

¾och prokuratúry.

) Zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajné-

ho zboru, Slovenskej informaènej služby, Zboru väzenskej
a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej polície
v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 114/1998 Z. z. v znení zákona è. 131/1999 Z. z.
Zákon è. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene
a doplnení niektorých ïalších zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

Èl. IV
Zákon è. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení zákona è. 88/1968 Zb., zákona è. 153/1969 Zb., zákona
è. 100/1970 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 72/1982 Zb., zákona è. 111/1984 Zb., zákona
è. 22/1985 Zb., zákona è. 52/1987 Zb., zákona
è. 98/1987 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 3/1991 Zb., zákona è. 297/1991 Zb., zákona
è. 231/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., 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. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 206/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996
Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 43/1998
Z. z., zákona è. 190/1998 Z. z., zákona è. 297/1999
Z. z., zákona è. 95/2000 Z. z., zákona è. 244/2000
Z. z. a zákona è. 245/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 4 sa vypúš•ajú slová „prokurátorov a vyšetrovate¾ov prokuratúry a na“.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2001 okrem èl. I § 25 ods. 2, § 79, 84, 132 a 133, ktoré
nadobúdajú úèinnos• 1. januára 2002, a okrem èl. I
§ 92 až 124 a § 266 prvého bodu, ktoré nadobúdajú
úèinnos• 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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§ 110

Príplatok za plnenie služobných povinností v sobotu a nede¾u

§ 111

Príplatok za plnenie služobných povinností v noci

§ 112

Osobitný príplatok

§ 113

Hodnostný príplatok

§ 114

Piaty oddiel

Odmena prokurátora

§ 115

Druhý diel

Paušálne náhrady a náhrady ïalších výdavkov

§ 116

Tretí diel

Spoloèné ustanovenia o plate, jeho splatnosti,

Štvrtý diel

výplate a o zrážkach z platu

§ 117 – 124

Spoloèné ustanovenia o plate

§ 117 – 120

Splatnos• platu

§ 121

Výplata platu

§ 122

Zrážky z platu

§ 123 – 124

Osobitné nároky súvisiace so zánikom služobného
pomeru prokurátora

§ 125 – 129

Odchodné

§ 125

Úmrtné

§ 126

Spoloèné ustanovenia k odchodnému a úmrtnému

§ 127 – 129

DEVIATA HLAVA

SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE PROKURÁTORA

§ 130 – 146

Prvý diel

Nemocenské zabezpeèenie

§ 130 – 133

Nemocenské zabezpeèenie pri chorobe alebo úraze

§ 130

Príplatok k nemocenskému

§ 131

Príplatok k podpore pri ošetrovaní èlena rodiny

§ 132
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Príplatok k peòažnej pomoci v materstve

§ 133

Dôchodkové zabezpeèenie

§ 134 – 137

Príplatok k dôchodku

§ 134

Výška príplatku k dôchodku

§ 135 – 136

Zánik práva na príplatok k dôchodku

§ 137

Spoloèné ustanovenia
k sociálnemu zabezpeèeniu prokurátora

§ 138 – 146

DESIATA HLAVA

ZODPOVEDNOS• ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

§ 147 – 186

Prvý diel

Predchádzanie škodám

§ 147 – 148

Povinnosti služobného úradu

§ 147

Povinnosti prokurátora

§ 148

Zodpovednos• prokurátora za spôsobenú škodu

§ 149 – 161

Všeobecná zodpovednos• prokurátora

§ 149

Druhý diel

Zodpovednos• prokurátora za nesplnenie povinnosti
na odvrátenie škody

§ 150

Zodpovednos• prokurátora za schodok na zverených
hodnotách, ktoré je prokurátor povinný vyúètova•

§ 151 – 153

Zodpovednos• prokurátora za stratu zverených predmetov

§ 154

Spoloèné ustanovenia o zodpovednosti prokurátora

Tretí diel

za spôsobenú škodu

§ 155 – 156

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 157 – 160

Urèovanie výšky náhrady škody

§ 161

Zodpovednos• za škodu spôsobenú rozhodnutím
prokurátora alebo jeho nesprávnym úradným postupom

§ 162

Štvrtý diel

Zodpovednos• štátu za škodu spôsobenú prokurátorovi

§ 163 – 183

Prvý oddiel

Všeobecná zodpovednos• štátu

§ 163

Druhý oddiel

Zodpovednos• štátu za škodu pri služobnom úraze
alebo chorobe z povolania

§ 164 – 177

Základné ustanovenie

§ 164

Náhrada škody pri poškodení zdravia prokurátora

§ 165

Náhrada za stratu na plate poèas uznanej doèasnej
neschopnosti na výkon funkcie

§ 166

Náhrada za stratu na plate po skonèení uznanej
doèasnej neschopnosti na výkon funkcie

§ 167

Náhrada za boles• a za s•aženie spoloèenského uplatnenia

§ 168

Mimoriadne odškodnenie

§ 169

Náhrada nákladov spojených s lieèením

§ 170
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Náhrada vecnej škody

§ 171

Náhrada škody pri úmrtí prokurátora

§ 172

Náhrada nákladov spojených s lieèením a s pohrebom

§ 173

Náhrada nákladov na výživu pozostalých

§ 174

Jednorazové odškodnenie pozostalých

§ 175

Náhrada vecnej škody

§ 176

Spoloèné ustanovenie

§ 177

Tretí oddiel

Zodpovednos• štátu za škodu pri odvracaní škody

§ 178

Štvrtý oddiel

Zodpovednos• štátu za škodu na odložených veciach

§ 179

Piaty oddiel

Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 180 – 181

Šiesty oddiel

Dôvody zbavenia sa zodpovednosti

§ 182 – 183

Piaty diel

Konanie vo veciach náhrady škody

§ 184 – 185

Šiesty diel

Spoloèné ustanovenia k zodpovednosti za škodu

§ 186

JEDENÁSTA HLAVA

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOS• PROKURÁTORA

§ 187 – 217

Prvý diel

Základné ustanovenia

Druhý diel

o disciplinárnej zodpovednosti prokurátora

§ 187 – 195

Disciplinárna zodpovednos•

§ 187

Disciplinárne previnenie

§ 188

Disciplinárne opatrenia

§ 189

Ukladanie disciplinárnych opatrení

§ 190 – 191

Disciplinárna komisia

§ 192

Vylúèenie èlena disciplinárnej komisie

§ 193

Neprípustnos• disciplinárneho konania

§ 194

Právo na obhajobu

§ 195

Disciplinárne konanie

§ 196 – 210

Zaèatie disciplinárneho konania

§ 196 – 198

Upovedomenie o zaèatí disciplinárneho konania

§ 199

Predbežné úkony

§ 200

Rozhodnutie bez ústneho pojednávania

§ 201

Prerušenie disciplinárneho konania

§ 202

Nariadenie ústneho pojednávania

§ 203

Ústne pojednávanie

§ 204 – 206

Zápisnica o ústnom pojednávaní a o porade

§ 207

Rozhodnutie disciplinárnej komisie

§ 208 – 209

Doruèenie rozhodnutia

§ 210
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Opravné prostriedky a odvolacia disciplinárna komisia

§ 211 – 213

Odvolanie

§ 211

Odvolacia disciplinárna komisia

§ 212

Obnova disciplinárneho konania

§ 213

Štvrtý diel

Výkon rozhodnutia disciplinárnej komisie

§ 214

Piaty diel

Zahladenie disciplinárneho postihu

§ 215

Šiesty diel

Spoloèné ustanovenia pre disciplinárne konanie

§ 216 – 217

DVANÁSTA HLAVA

SAMOSPRÁVA PROKURÁTOROV

§ 218 – 227

Prvý diel

Orgány samosprávy prokurátorov, ich pôsobnos•
a funkèné obdobie

§ 218 – 224

Orgány samosprávy

§ 218 – 219

Zhromaždenie prokurátorov

§ 220

Prokurátorská rada

§ 221 – 222

Rada prokurátorov

§ 223 – 224

Rokovanie samosprávnych orgánov

§ 225 – 227

Rokovanie zhromaždenia prokurátorov

§ 225

Rokovanie prokurátorskej rady

§ 226

Rokovanie rady prokurátorov

§ 227

TRETIA ÈAS•

PRÁVNI ÈAKATELIA PROKURATÚRY

§ 228 – 251

Prvý diel

Všeobecné ustanovenia

§ 228 – 230

Druhý diel

Vznik a zánik služobného pomeru právneho

Druhý diel

èakate¾a prokuratúry

§ 231 – 239

Predpoklady na vznik služobného pomeru právneho
èakate¾a prokuratúry

§ 231 – 232

Vymenovanie do funkcie právneho èakate¾a prokuratúry

§ 233

Výberové konanie

§ 234

Spôsoby zániku služobného pomeru právneho
èakate¾a prokuratúry

§ 235

Odvolanie z funkcie právneho èakate¾a prokuratúry

§ 236

Vzdanie sa funkcie právneho èakate¾a prokuratúry

§ 237

Neplatnos• zániku služobného pomeru právneho
èakate¾a prokuratúry

§ 238

Potvrdenie o služobnom pomere právneho

Tretí diel

èakate¾a prokuratúry

§ 239

Základné práva a povinnosti právneho èakate¾a prokuratúry

§ 240 – 242

Základné práva právneho èakate¾a prokuratúry

§ 240
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Základné povinnosti právneho èakate¾a prokuratúry

§ 241 – 242

Prípravná prax právneho èakate¾a prokuratúry

§ 243 – 245

Úèel prípravnej praxe právneho èakate¾a prokuratúry

§ 243

Dåžka prípravnej praxe právneho èakate¾a prokuratúry

§ 244

Hodnotenie právneho èakate¾a prokuratúry v priebehu
prípravnej praxe

§ 245

Piaty diel

Prokurátorská skúška

§ 246 – 248

Šiesty diel

Spoloèné ustanovenia

§ 249 – 251

Platové pomery právneho èakate¾a prokuratúry

§ 249

Disciplinárna zodpovednos• právneho èakate¾a prokuratúry

§ 250

Osobitné ustanovenie

§ 251

ŠTVRTÁ ÈAS•

ÈINNOS• ODBOROVÝCH ORGÁNOV

§ 252

PIATA ÈAS•

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA

§ 253 – 261

Premlèanie a zánik práva

§ 253

Lehoty

§ 254

Bezdôvodné obohatenie

§ 255

Zabezpeèenie práv a povinností zo služobného pomeru

§ 256

Zánik práv a povinností

§ 257

Osobitné ustanovenia

§ 258 – 261

PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 262 – 266

Prechodné ustanovenia

§ 262 – 265

Zrušovacie ustanovenie

§ 266

ŠIESTA ÈAS•

