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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z  20. marca 2002

o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 12 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaïuje:

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vz�ahuje na pedagogických zamestnancov1) základných škôl, špeciálnych škôl, stredných
škôl a školských zariadení. 

§ 2

(1) Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov2) pozostáva z  rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej
činnosti (ïalej len „základný úväzok”), ktorý je uvedený v odsekoch 2 až 6 a § 3 až 5, a z času, počas ktorého
vykonávajú pedagogickí zamestnanci ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou pod¾a pracovného poriadku
školy alebo školského zariadenia.  

(2) Základný úväzok pedagogických zamestnancov v jednotlivých druhoch a typoch škôl a v školských zariade-
niach sa ustanovuje v hodinách vyučovacej činnosti a v hodinách výchovnej činnosti  takto:

Pedagogický zamestnanec Základný úväzok

a) učite¾ materskej školy, učite¾ špeciálnej materskej školy, učite¾ materskej školy
v základnej škole s materskou školou

28

b) učite¾ detského integračného centra, učite¾ špeciálnopedagogickej poradne
a školský špeciálny pedagóg  

22

c) učite¾ základnej školy, učite¾ základnej školy s materskou školou, učite¾
základnej umeleckej školy, učite¾ špeciálnej základnej školy a učite¾ športovej
triedy základnej školy

23

d) učite¾ prvého ročníka základnej školy, učite¾ prípravného a prvého ročníka
špeciálnej základnej školy

22

e) učite¾ špeciálnej základnej školy v triede pre �ažko mentálne postihnutých žiakov 20

f) učite¾ strednej školy, učite¾ špeciálnej strednej školy, učite¾ združenej strednej
školy, učite¾ športovej strednej školy, učite¾ učiliš�a, učite¾ odborného učiliš�a,
učite¾ praktickej školy, učite¾ konzervatória, učite¾ jazykovej školy, učite¾
stenografického ústavu, učite¾ športovej triedy strednej školy

22

g) tréner športovej školy a tréner športovej triedy 23

h) majster odbornej výchovy v odbornom učilišti a v špeciálnej strednej škole 21 — 24

i) majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti,  v učilišti, v združenej
strednej škole a v stredisku praktického vyučovania

24 — 35

j) vychovávate¾ školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti 27

k) vychovávate¾ internátnej špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia 27

1) § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
2) § 12 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
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Pedagogický zamestnanec Základný úväzok

l) vychovávate¾ domova mládeže, centra vo¾ného času a inštruktor telesnej
výchovy

30

m) vychovávate¾ zariadenia sociálnych služieb 27 — 29

(3) Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti teoretických predmetov, cvičení a praxe trvá 45 minút. Ak
sa praktické vyučovanie uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych
zariadeniach, hodina trvá 60 minút. Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti v školských zariadeniach
a v odbornom výcviku trvá 60 minút. Hodina výchovnej činnosti vychovávate¾a trvá 60 minút.

(4) Hodina vyučovacej činnosti alebo hodina výchovnej činnosti prevyšujúca základný úväzok (§ 2 ods. 2) sa
u pedagogických  zamestnancov považuje za jednu hodinu práce nadčas.3)

(5) Pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 2 písm. a) až i), vykonávajú
vyučovaciu činnos� a výchovnú činnos� a pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2
ods. 2 písm. j) až m), vykonávajú výchovnú činnos�.

(6) Majstrovi odbornej výchovy uvedenému v § 2 ods. 2 písm. h) a i) a vychovávate¾ovi zariadenia sociálnych
služieb uvedenému v § 2 ods. 2 písm. m) určuje základný úväzok riadite¾ školy alebo riadite¾ zariadenia sociálnych
služieb pod¾a učebného plánu pre príslušný ročník a pod¾a potrieb školy alebo zariadenia sociálnych služieb.

§ 3

(1) Základný úväzok učite¾a vykonávajúceho funkciu triedneho učite¾a v jednej triede sa znižuje o jednu hodinu.

(2) Základný úväzok učite¾a vykonávajúceho funkciu triedneho učite¾a v dvoch alebo vo viacerých triedach sa
znižuje o dve hodiny.

(3) Základný úväzok učite¾a vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu  sa znižuje
a) v základnej škole a v strednej škole s počtom

do 300 žiakov o 1 hodinu,
301 — 600 žiakov o 2 hodiny,
601 žiakov a viac o 3 hodiny,

b) v špeciálnej škole s počtom 
do 100 žiakov o 1 hodinu,
101 — 300 žiakov o 2 hodiny,
301 žiakov a viac o 3 hodiny.

(4) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je poverený pokusným overovaním,4) zníži riadite¾ školy základný úväzok
o 2 až 5 hodín pod¾a náročnosti úloh spojených s pokusným overovaním. Riadite¾ovi školy, v ktorej sa realizuje
pokusné overovanie, môže základný úväzok zníži� zriaïovate¾ školy, a to maximálne o jednu pätinu.

(5) Hodiny praktického vyučovania v strednej škole, združenej strednej škole a v strednej špeciálnej škole sa
učite¾om odborných predmetov započítavajú do základného úväzku takto:
a) jedna hodina cvičenia ako 1 vyučovacia hodina,
b) jedna hodina učebnej praxe ako 1 vyučovacia hodina,
c) jedna hodina odbornej praxe ako 1/2 vyučovacej hodiny,
d) jeden týždeň odbornej individuálnej praxe pri počte žiakov:

1 — 4 ako 10 vyučovacích hodín,
5 — 9 ako 16 vyučovacích hodín,
10 a viac ako 22 vyučovacích hodín,

e) jeden deň odbornej prázdninovej praxe (odbornej praxe), 
ak učite¾ vedie skupinu žiakov ako 4 vyučovacie hodiny.

§ 4

(1) Ak vychovávate¾ školského klubu detí pri základnej škole nesplní základný úväzok výchovnej činnosti
v školskom  klube detí, doplní ho vyučovacou činnos�ou v  škole. Dve hodiny vyučovacej činnosti v škole sa počítajú
ako tri hodiny výchovnej činnosti v školskom klube detí.

(2) Ak učite¾ nesplní základný úväzok vyučovacou činnos�ou v škole, doplní ho výchovnou činnos�ou v školskom

3) § 97 ods. 1 Zákonníka práce.
4) § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čiastka 67 Zbierka zákonov č. 162/2002 Strana 1699



klube detí. Tri hodiny výchovnej činnosti v  školskom klube detí sa počítajú ako dve hodiny vyučovacej činnosti
v škole.

§ 5

(1) Základný úväzok riadite¾a, zástupcu riadite¾a a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov  (ïalej len
„vedúci pedagogický zamestnanec”) vykonávajúcich funkcie, za ktoré im patrí príplatok za riadenie,5) ustanovuje
sa v hodinách vyučovacej činnosti a v hodinách výchovnej činnosti  takto:

Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia
Pri počte tried

alebo počte
žiakov

Základný
 úväzok

a) riadite¾ predškolského zariadenia s poldennou a celodennou
starostlivos�ou, riadite¾ spojeného predškolského zariadenia
s poldennou a celodennou starostlivos�ou

1
2

3 — 4
5 — 6

7 — 10
11 a viac

23
20
17
14
12
10

b) riadite¾ predškolského zariadenia s celotýždennou starostlivos�ou,
riadite¾ spojeného predškolského zariadenia s celotýždennou
starostlivos�ou

1
2

3 a viac

16
14
12

c) riadite¾ predškolského zariadenia s nepretržitou starostlivos�ou,
riadite¾ spojeného predškolského zariadenia s nepretržitou
starostlivos�ou a riadite¾ zariadenia sociálnych služieb pre deti
predškolského veku

zástupca riadite¾a predškolského zariadenia s poldennou,
celodennou, týždennou a nepretržitou starostlivos�ou

zástupca riadite¾a spojeného predškolského zariadenia
s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou
starostlivos�ou

1
2

3 a viac

4 a viac

do 3
4 — 6

7 — 10
11 a viac

12
8
4

23

23
19
17
14

d) riadite¾ detského integračného centra

zástupca riadite¾a detského integračného centra

1
2

3 — 4
5 — 6

7 — 10
11 a viac

5 — 7
8 — 10
11 — 13

14 a viac

23
20
17
14
12
10

20
17
14
12

e) pedagogický vedúci školy v prírode z radov učite¾ov materskej školy 1 — 2
3 — 4

5 a viac

20
16
12

5) § 21 zákona č. 313/2001 Z. z.
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Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia
Pri počte tried

alebo počte
žiakov

Základný
 úväzok

f) riadite¾ školy iba s niektorými ročníkmi, a to základnej školy,
špeciálnej základnej školy a školy pri špeciálnom výchovnom
zariadení, základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy
internátnej

zástupca riadite¾a školy iba s niektorými ročníkmi, a to základnej
školy, špeciálnej základnej školy a školy pri špeciálnom výchovnom
zariadení, základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy
internátnej

1
2

3 — 4
5 — 6

7 — 10
11 — 16

17 a viac

8 — 14
15 — 22

23 a viac

18
17
15
12
10
8
6

12
10
8

g) riadite¾ školy so všetkými ročníkmi, a to základnej školy, spojenej
základnej školy, špeciálnej základnej školy a školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení, športovej základnej školy, základnej školy
so športovými triedami, základnej školy internátnej a špeciálnej
základnej školy internátnej 

zástupca riadite¾a školy so všetkými ročníkmi, a to základnej školy,
spojenej základnej školy, špeciálnej základnej školy a školy pri
špeciálnom výchovnom zariadení, športovej základnej školy,
základnej školy so športovými triedami, základnej školy internátnej
a špeciálnej základnej školy internátnej

zástupca riadite¾a internátnej základnej školy,  špeciálnej
základnej školy internátnej a školy pri špeciálnom výchovnom
zariadení

do 9 
10 — 14
15 — 18

19 a viac

8 — 14
15 — 22

23 a viac

5 — 14
15 — 22

23 a viac

8
7
6
5

12
10
8

12
10
8

h) riadite¾ základnej školy s materskou školou

zástupca riadite¾a základnej školy s materskou školou pre
základnú školu

zástupca riadite¾a základnej školy s materskou školou
pre materskú školu

do 9
10 — 14
15 — 18

19 a viac

8 — 14
15 — 22

23 a viac

do 3
4 — 6

7 — 10
11 a viac

8
7
6
5

12
10
8

23
19
17
14

i) riadite¾ školy v prírode

pedagogický vedúci školy v prírode z radov učite¾ov 1 — 2
3 — 4

5 a viac

5

14
12
10
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Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia
Pri počte tried

alebo počte
žiakov

Základný
 úväzok

j) riadite¾ strednej školy, združenej strednej školy, učiliš�a,
konzervatória, športovej strednej školy, jazykovej školy,
stenografického ústavu, špeciálnej strednej školy, odborného
učiliš�a, praktickej školy, školy úžitkového výtvarníctva a školy pri
špeciálnom výchovnom zariadení pre mládež

zástupca riadite¾a strednej školy, združenej strednej školy, učiliš�a,
konzervatória, športovej strednej  školy, jazykovej školy,
stenografického ústavu a školy úžitkového výtvarníctva

zástupca riadite¾a špeciálnej strednej školy, odborného učiliš�a,
praktickej školy, školy pri špeciálnom výchovnom zariadení pre
mládež, zástupca riadite¾a pre praktické vyučovanie v špeciálnom
strednom odbornom učilišti a v odbornom učilišti

do 6
7 — 12
13 — 18

19 a viac

8 — 12
13 — 15
16 — 18

19 a viac

do 5
6 — 10
11 — 16
17 — 22

23 a viac

8
7
5
3

11
9
7
5

12
9
7
5
3

zástupca riadite¾a pre praktické vyučovanie v strednom odbornom
učilišti a v učilišti a zástupca riadite¾a pre praktické vyučovanie
v združenej strednej škole

zástupca riadite¾a pre technicko-ekonomické činnosti
v gymnáziách, v stredných odborných školách, v združených
stredných školách, v špeciálnych stredných školách,  v stredných
odborných učilištiach a  v odborných učilištiach

hlavný majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti
a hlavný majster odbornej výchovy v združenej strednej škole

hlavný majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole,
špeciálnom strednom odbornom učilišti a v odbornom učilišti

učite¾ strednej školy poverený funkciou vedúceho odlúčeného
pracoviska teoretického vyučovania, vedúceho dielní, vedúceho
praktického vyučovania a odborného výcviku v odborných
učilištiach a učite¾ poverený správou školského hospodárstva

vedúci odlúčeného pracoviska praktického vyučovania stredného
odborného učiliš�a a vedúci strediska odbornej praxe

do 150
151 — 300
301 — 500
501 a viac

8 — 12
13 a viac

do 150
151 a viac

do 60 
61 a viac

pod¾a ve¾kosti
a charakteru

školského
zariadenia

pod¾a ve¾kosti
a charakteru

školského
zariadenia

10
7
6
4

10
6

12 — 14
6 — 7

12 — 14
6 — 7

7 — 18

6 — 7

k) vedúci strediska praktického vyučovania pod¾a ve¾kosti
a charakteru

strediska

6 — 7

l) riadite¾ základnej umeleckej školy, riadite¾ spojenej základnej
umeleckej školy

zástupca riadite¾a základnej umeleckej školy

1
2 — 3
4 — 6
7 — 9

10 — 14
15 — 18

19 a viac

12 — 19
20 a viac

19
18
15
12
9
7
5

15
10
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Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia
Pri počte tried

alebo počte
žiakov

Základný
 úväzok

m) riadite¾ špeciálneho  výchovného zariadenia

zástupca riadite¾a špeciálneho výchovného zariadenia 50 — 100
101 a viac

5

17
15

n) riadite¾ samostatného školského klubu detí

vedúci vychovávate¾ školského klubu detí, ktorý je súčas�ou
základnej školy

vedúci vychovávate¾ školského klubu detí pri špeciálnej základnej
škole a pri špeciálnom výchovnom zariadení 

vedúci vychovávate¾ špeciálnej základnej školy internátnej a vedúci
vychovávate¾ špeciálneho výchovného zariadenia

do 50
51 — 100
101 — 150
151 a viac

51 — 100
101 — 150
151 a viac

20 — 40
41 — 60
61 — 80

81 a viac

20 — 40
41 — 60

61 a viac

21
18
15
12

24
22
21

24
22
20
19

17
15
13

o) riadite¾ centra vo¾ného času, samostatného školského strediska
záujmovej činnosti

zástupca riadite¾a centra vo¾ného času a samostatného školského
strediska záujmovej činnosti

do 100
(denne)

101 — 200
(denne)

201 a viac
(denne)

101 — 200
(denne)

201 a viac
(denne)

12

8

5

15

10

p) riadite¾ samostatného domova mládeže

zástupca riadite¾a samostatného domova mládeže

zástupca riadite¾a pre výchovu mimo vyučovania v strednom
odbornom učilišti a zástupca riadite¾a pre výchovu mimo
vyučovania v združenej strednej škole

vedúci vychovávate¾ z radov vychovávate¾ov v domove mládeže

zástupca riadite¾a pre výchovu mimo vyučovania v špeciálnom
strednom odbornom učilišti a v odbornom učilišti

do 150
151 — 300
301 a viac

361 a viac

361 a viac

do 150
151 a viac

145 a viac

15
10
5

22

17

22
20

15

r) zástupca riadite¾a školy pre prácu v domove mládeže, ktorý je
súčas�ou strednej školy

zástupca riadite¾a školy pre prácu v domove mládeže, ktorý je
súčas�ou špeciálnej strednej školy, odborného učiliš�a
a špeciálneho výchovného zariadenia

17

15

s) zástupca riadite¾a samostatného domova mládeže pre postihnutú
mládež

141 a viac 22
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(2) Na určenie základného úväzku v zariadeniach s počtom žiakov (denne) sa vychádza zo zisteného priemerného
denného počtu žiakov skutočne navštevujúcich príslušné školské  zariadenie za uplynulý kalendárny štvr�rok.

(3) Na určenie základného úväzku sa započítavajú
a) riadite¾om a zástupcom riadite¾ov základných škôl, špeciálnych základných škôl, školských klubov detí

a stredísk záujmovej činnosti pri škole počet tried alebo počet žiakov, ktoré sú v kompetencii ich riadenia,
b) riadite¾om základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach z tried pre chodiace deti v plnom rozsahu len triedy,

ktoré majú v učebnom pláne aspoň 15 hodín týždenne, pri nižšom učebnom pláne sa započítava polovica tried,
c) riadite¾om a zástupcom riadite¾ov, ktorí sú poverení vedením výchovných skupín v špeciálnych stredných

školách, odborných učilištiach, praktických školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach, triedy a výchov-
né skupiny,

d) riadite¾om a zástupcom riadite¾ov stredných škôl a združených stredných škôl triedy denného štúdia, štúdia
popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium pod¾a študijných odborov a v stredných odborných učiliš-
tiach aj pod¾a učebných odborov okrem riadite¾ov stredných odborných škôl s výtvarnými a výtvarno-technic-
kými odbormi a ich zástupcov, ktorým sa počíta 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne v týchto odboroch ako
jedna trieda. Rovnako riadite¾om a zástupcom riadite¾ov konzervatórií sa počíta 24 hodín vyučovacej činnosti
týždenne ako jedna trieda. Ak sú pri škole zriadené kurzy pre pracujúcich, počíta sa 30 hodín vyučovacej
činnosti týždenne v týchto kurzoch ako jedna trieda; v kurzoch v školách umeleckého smeru 24 hodín
vyučovacej  činnosti  týždenne, v jazykovej škole a v stenografickom ústave 20 hodín vyučovacej činnosti
týždenne. Kurz vybratých predmetov (večerné alebo dia¾kové štúdium) sa hodnotí ako jedna trieda, ak má aspoň
400 hodín vyučovacej činnosti v školskom roku. Hodiny vyučovacej činnosti žiakov stredných škôl plniacich
povinnú školskú dochádzku, ktorí sú umiestnení v zdravotníckom zariadení, sa započítavajú riadite¾om
príslušných škôl a ich zástupcom v počte 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda,

e) riadite¾om a zástupcom riadite¾ov základných umeleckých škôl za hudobný odbor 24 hodín vyučovacej činnosti
týždenne ako jedna trieda, za výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor (kolektívne vyučo-
vanie) 24 žiakov ako jedna trieda,

f) riadite¾ovi a zástupcovi riadite¾a v detskom integračnom centre  4 — 15 žiaci ako jedna trieda pod¾a charakteru
ich postihnutia.

(4) V združenej strednej škole6) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riadite¾ovi
započítavajú triedy škôl, z ktorých združená stredná škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riadite¾a združenej strednej
školy sa do počtu tried  rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy, ktoré sú v kompetencii
jeho riadenia.

(5) V spojenej základnej škole7) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riadite¾ovi
započítavajú triedy škôl, z ktorých spojená základná škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riadite¾a spojenej základnej
školy sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy tej základnej školy,
v ktorej je ustanovený do funkcie.

(6) V základnej škole s materskou školou8) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku
riadite¾ovi započítavajú triedy obidvoch spojených škôl, z ktorých škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riadite¾a
základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného
úväzku započítavajú triedy základnej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie. Zástupcovi riadite¾a základnej školy
s materskou školou pre materskú školu sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započíta-
vajú triedy materskej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie.9)

(7) V spojenej základnej umeleckej škole10) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie  základného  úväzku
riadite¾a  započítavajú triedy spojených základných umeleckých škôl, z ktorých spojená základná umelecká škola
vznikla zlúčením. 

(8) V spojenom predškolskom zariadení11) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku
riadite¾a započítavajú triedy spojených predškolských zariadení, z ktorých spojené predškolské zariadenie vzniklo
zlúčením. Zástupcovi riadite¾a spojeného predškolského zariadenia sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie
základného úväzku započítavajú triedy toho predškolského zariadenia, v ktorom je ustanovený do funkcie. 

(9) Základný úväzok riadite¾ov uvedený v odseku 1 písm. j) sa znižuje za riadenie strednej školy, združenej
strednej školy, špeciálnej strednej školy, odborného učiliš�a a učiliš�a, ktoré
a) zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické

vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 2 hodiny týždenne,

  6) § 2 ods. 2 a § 7 ods. 5 a 6 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
  7) § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
  8) § 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
  9) § 63 ods. 7 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
10) § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
11) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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b) zabezpečujú teoretické vyučovanie a praktické 
vyučovanie o 1 hodinu týždenne,

c) zabezpečujú teoretické vyučovanie a súčasne
riadia domov mládeže o 1 hodinu týždenne,

d) zabezpečujú praktické vyučovanie a súčasne
riadia domov mládeže o 1 hodinu týždenne.

(10) Základný úväzok riadite¾ov škôl uvedených v odseku 9 je najmenej tri hodiny vyučovacej činnosti.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. apríla 2002 okrem § 5 ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnos� 1. júla 2002,
a § 2 ods. 2 písm. e), ktoré nadobúda účinnos� 1. septembra 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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163

V Y H L Á Š K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 18. marca 2002

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 52 zákona Slovenskej národnej rady
č. 132/l990 Zb. o advokácii v znení zákona
č. 302/1999 Z. z. ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Advokát poskytuje právne služby za odmenu,
ktorej výška a spôsob určenia sa spravujú ustanove-
niami tejto vyhlášky. Vyhláška upravuje aj náhradu
hotových výdavkov a náhradu za stratu času.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vz�ahujú na práv-
ne služby poskytované na základe zmluvy s klientom
alebo na základe ustanovenia na to oprávneným orgá-
nom.

(3) Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je
priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva
Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho
kalendárneho roka (ïalej len „výpočtový základ“).1)

§ 2

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych
služieb môže advokát dohodnú� s klientom spôsob
a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny
musí by� v súlade s dobrými mravmi.

(2) Ak nedôjde k dohode pod¾a odseku 1, na určenie
odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhláš-
ky o základnej sadzbe tarifnej odmeny.

§ 3

Advokát môže poskytnú� právne služby bezplatne,
len ak ide o informatívnu poradu, alebo za podmienok
určených Predsedníctvom Slovenskej advokátskej ko-
mory.

§ 4

(1) Odmena patrí za jednotlivé úkony právnych slu-
žieb alebo úplné vybavenie veci alebo poskytovanie
právnych služieb v určitom rozsahu alebo po určitý
čas.

(2) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administra-

tívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s posky-
tovaním právnych služieb.

DRUHÁ  ČASŤ

ODMENA ADVOKÁTA

§ 5

Zmluvná odmena

(1) Zmluvná odmena sa určuje
a) pod¾a počtu hodín účelne vynaložených na vybave-

nie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou

sadzbou tarifnej odmeny.

(2) Spôsoby určenia odmeny pod¾a odseku 1 môžu
by� kombinované.

(3) Advokát môže oboznámi� verejnos� s výškou svo-
jich zmluvných odmien, nie však prostredníctvom hro-
madných informačných prostriedkov.

Hodinová odmena

§ 6

Pri poskytovaní právnej služby možno dohodnú�
hodinovú odmenu. Pri poskytovaní jednoduchej práv-
nej služby možno dohodnú� hodinovú odmenu delenú
na začaté štvr�hodiny.

§ 7

(1) Ak sa dohodne advokát s klientom na hodinovej
odmene, informuje ho o predpokladanom rozsahu
prác a upozorní ho vopred na potrebné prekročenie
pôvodne predpokladaného rozsahu.

(2) Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho
žiados� časovú špecifikáciu práce.

Paušálna odmena

§ 8

Paušálna odmena môže by� dohodnutá
a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časo-

vom období alebo na neurčitý čas,

1) § 8 písm. o) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
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b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

§ 9

Ak neposkytuje advokát právne služby až do úplné-
ho vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich
neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu po-
merná čas� dohodnutej paušálnej odmeny; na žiados�
klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu
práce.

Podie lová odmena

§ 10

Podielová odmena môže by� dohodnutá vo forme
podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania
pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto
konania pod¾a okolností prípadu ve¾mi neistý a advo-
kát o tom klienta poučil.

§ 11

(1) Advokát má právo na dohodnutú podielovú od-
menu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa
dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odme-
nu, mal plný úspech vo veci.

(2) Ak sa skončí konanie uvedené v § 10 len čiastoč-
ným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú
čas� dohodnutej podielovej odmeny.

(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci,
advokát má právo požadova� od klienta iba náhradu
hotových výdavkov.

Tar i fná odmena

§ 12

Výška tarifnej odmeny sa určí dohodou pod¾a hod-
noty alebo druhu veci alebo práva a pod¾a počtu úko-
nov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

§ 13

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej služby určená pod¾a hodnoty veci alebo práva
je z hodnoty:

do 5 000,- Sk ................................................ 500,- Sk,

od 5 000,- Sk do 20 000,- Sk ........................ 500,- Sk
+ 5 % zo sumy

              prevyšujúcej 5 000,- Sk,

od 20 000,- Sk do 200 000,- Sk ................. 1 250,- Sk
                                                              + 3 % zo sumy
                                             prevyšujúcej 20 000,- Sk,

od 200 000,- Sk do 1 000 000,- Sk ............ 6 650,- Sk
 +1 % zo sumy

 prevyšujúcej 200 000,- Sk,

nad 1 000 000,- Sk .................................. 14 650,- Sk
        + 0,2 % zo sumy

  prevyšujúcej 1 000 000,- Sk.

(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom
hodnôt týchto plnení. Ak ide o plnenie na čas dlhší ako
pä� rokov alebo na čas neurčitý, určí sa pä�násobkom
hodnoty ročného plnenia.

(3) Pri výkone rozhodnutia alebo pri exekúcii pod¾a
osobitného zákona2) pre opakujúce sa plnenia sú pre
určenie odmeny rozhodné splátky spolu s ich príslu-
šenstvom, ktoré sú v čase návrhu na nariadenie výko-
nu rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie už zroč-
né.

(4) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového
spoluvlastníctva a vo veciach vyporiadania bezpodie-
lového spoluvlastníctva sa vychádza z hodnoty poža-
dovaného podielu.

(5) Za správu majetku patrí základná sadzba tarifnej
odmeny vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo
spravovaného majetku.

(6) Ak nemožno hodnotu veci alebo práva vyjadri�
v peniazoch alebo ak ju možno zisti� len s nepomerný-
mi �ažkos�ami, základná sadzba tarifnej odmeny za
jeden úkon právnej služby je jedna desatina výpočto-
vého základu.

(7) Vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti
právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny
vz�ah alebo právo je, alebo nie je, pri preskúmavaní
rozhodnutí iných orgánov, ak je ich predmetom vec,
právo alebo plnenie ocenite¾né peniazmi, patrí základ-
ná sadzba tarifnej odmeny určená pod¾a odseku 1
z hodnoty tejto veci, práva alebo výšky tohto plnenia.

(8) Vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom
Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je oceni-
te¾ný peniazmi, odmena za jeden úkon je jedna tretina
výpočtového základu. V ostatných prípadoch sa určuje
odmena pod¾a odseku 1.

§ 14

Základná sadzba tarifnej odmeny je jedna dvadsa�-
štvrtina výpočtového základu za jeden úkon právnej
služby vo veciach starostlivosti o maloletých, osvoje-
nia, pestúnskej starostlivosti, spôsobilosti na právne
úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho. 

§ 15

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej služby pri obhajobe v trestnom konaní a za-
stupovaní v konaní o priestupkoch je
a) jedna pätnástina výpočtového základu, ak ide

o priestupok alebo trestný čin, na ktorý zákon usta-
novuje trest odňatia slobody, ktorého horná hrani-
ca neprevyšuje jeden rok,

b) jedna sedmina výpočtového základu, ak ide o trest-
ný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok.
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slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje pä�
rokov,

c) jedna pätina výpočtového základu, ak ide o trestný
čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobo-
dy, ktorého horná hranica neprevyšuje 10 rokov,

d) jedna tretina výpočtového základu, ak ide o trestný
čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobo-
dy prevyšujúci 10 rokov alebo za ktorý možno uloži�
výnimočný trest.

(2) Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladist-
vých sa neprihliada.

(3) Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvláš�
nebezpečných recidivistov sa prihliada.

(4) Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom
konaní sa neprihliada.

(5) Za prevzatie obhajoby a za každý ïalší úkon
právnej služby vo veciach, v ktorých súd prvého stup-
ňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, patrí odmena
vo výške jednej dvadsa�štvrtiny výpočtového základu.
Na základné sadzby tarifnej odmeny pod¾a odseku 1
sa neprihliada.

§ 16

Úkony právnej služby

(1) Odmena patrí za každý z týchto úkonov právnej
služby:
a) prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrá-

tane prvej porady s klientom,
b) ïalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú

aj začatú hodinu, 
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán, alebo

protistrane týkajúce sa veci samej,
d) účas� pri vyšetrovacom úkone, pri oboznámení

s výsledkami vyšetrovania, vyh¾adávania a za kona-
nie pred súdom alebo iným orgánom, a to za každé
začaté dve hodiny a za každý úkon osobitne,

e) vypracovanie právneho rozboru veci,
f) rokovanie s protistranou, a to za každú aj začatú

hodinu,
g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu

pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu
o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania,
odvolanie, dovolanie, prípadne s�ažnos� proti roz-
hodnutiu o návrhu na obnovu konania, podnet na
podanie s�ažnosti pre porušenie zákona,

h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej
podstatné prepracovanie.

(2) Odmena vo výške jednej polovice patrí za každý
z týchto úkonov právnej služby:
a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po

začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu ale-
bo dedičstva,

b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na od-
stránenie následkov zmeškania a na zmenu rozhod-
nutia o plnení v splátkach,

c) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnu-
tie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

d) návrhy a s�ažnosti vo veciach, v ktorých sa rozho-
duje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu na
obnovu konania,

e) účas� na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie
alebo obnovu konania,

f) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevza-
tie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie kona-
nia, vyjadrenie k takémuto návrhu, zastupovanie
na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vy-
jadrenie k takému odvolaniu.

(3) Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní,
pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí
polovica odmeny. Za zastúpenie a obhajobu na pojed-
návaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí
len štvrtina odmeny.

(4) Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené
v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré
sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

§ 17

Zníženie alebo zvýšenie
základnej sadzby tarifnej odmeny

(1) Advokát môže zníži� základnú sadzbu tarifnej
odmeny až na polovicu.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %,
ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní alebo obha-
jobe dvoch alebo viacerých osôb.

(3) Advokát môže zvýši� základnú sadzbu tarifnej
odmeny až na trojnásobok, ak ide o náročnú vec najmä
z h¾adiska odborného a časového.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí základná
sadzba tarifnej odmeny, ktorá patrí vo veci s najvyššou
hodnotou, zvyšuje sa o polovicu základnej sadzby
tarifnej odmeny, ktorá by inak patrila v druhej veci
alebo v každej z ostatných spojených vecí.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je spoje-
nie veci na spoločné prejednanie ustanovené zákonom.
V takom prípade sa určí výška základnej sadzby tarif-
nej odmeny pod¾a veci, ktorej hodnota je najvyššia.

TRETIA  ČASŤ

HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU

§ 18

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok
a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukáza-

te¾ne vynaložených v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné
poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky
a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) na náhradu za stratu času (§ 20).

§ 19

(1) Advokát sa môže dohodnú� s klientom na druhu
a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vyna-
loženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním
právnych služieb.

(2) Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej
odmene, môže sa s ním dohodnú� aj na paušálnej
sume, ako náhrade všetkých alebo niektorých hoto-
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vých výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá
v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Klient
potom nemôže požadova� pri vyúčtovaní špecifikáciu
týchto hotových výdavkov.

(3) Od klienta možno požadova� na náhradu výdav-
kov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne
prepravné vo výške jednej stotiny výpočtového zákla-
du. Túto sumu môže advokát požadova� aj vtedy, ak
sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

(4) Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vz�a-
hujú osobitné predpisy,3) ak táto vyhláška neustano-
vuje inak.

§ 20

(1) Pri úkonoch právnej služby vykonávaných
v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený
cestou do tohto miesta a spä� patrí advokátovi náhra-
da za stratu času vo výške jednej dvadsa�štvrtiny
výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

(2) Ak sa cesta pod¾a odseku 1 týka vykonania úko-
nov pre viacerých klientov, výška náhrady určená
pod¾a odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých
klientov.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Pri posudzovaní oprávnenosti poskytnutia bezplat-
nej právnej služby (§ 3) a zníženia odmeny (§ 17 ods. 1)
sa prihliadne na osobné pomery alebo majetkové po-
mery klienta alebo na iné dôvody hodné osobitného
zrete¾a.

§ 22

(1) Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa pri-
znáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
výška odmeny advokáta sa určí pod¾a ustanovení tejto
vyhlášky o základnej sadzbe tarifnej odmeny; ustano-
venie § 17 ods. 1 sa pritom nepoužije. Advokát na túto
skutočnos� upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej
odmene.

(2) Ustanovenie odseku 1 prvej vety sa vz�ahuje aj
na výšku odmeny advokáta ustanoveného príslušným
orgánom.

(3) Ak je advokát platite¾om dane z pridanej hodno-

ty, priznáva sa mu pri určení náhrady trov konania
odmena zvýšená o daň z pridanej hodnoty.

§ 23

(1) Advokát sa môže dohodnú� s klientom, ktorý je
devízovým cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej
výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo
aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby
v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie
v cudzej mene a ak nebránia tomu osobitné predpisy,4)
môže by� odmena advokáta dohodnutá aj v tejto mene.

(3) Na dohodu pod¾a odsekov 1 a 2 sa neprihliada
pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa prizná-
va inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Advokát
na túto skutočnos� klienta upozorní.

§ 24

(1) Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom
nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advoká-
tovi odmena pod¾a doterajších predpisov.

(2) Za úkony právnych služieb pri obhajobe v trest-
nom konaní a zastupovaní v konaní o priestupkoch
(§ 15) vykonané do 1. januára 2003 patrí advokátovi
odmena pod¾a doterajších predpisov.

(3) Na náhradu hotových výdavkov a náhradu za
stratu času sa vz�ahujú do 1. januára 2003 doterajšie
predpisy.

§ 25

Odmena vypočítaná pod¾a tejto vyhlášky sa zaok-
rúh¾uje na celé slovenské desa�koruny smerom nahor.

§ 26

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slo-
venskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a ná-
hradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Sloven-
skej republiky č. 44/l99l Zb.

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2002
s výnimkou § 15 a § 18 až 20, ktoré nadobúdajú účin-
nos� 1. januára 2003.

Ján Čarnogurský v. r.

3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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