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Z Á K O N
z 20. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe
v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení
zákona č. 118/2002 Z. z. a zákona č. 131/2002 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 1 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: „Rada pre vysielanie a retransmisiu,“.

 2. § 2 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) má kanonickú misiu udelenú príslušným diecéz-

nym biskupom na vykonávanie pedagogickej čin-
nosti.“.

 3. § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) katalóg pracovných činností s prevahou duševnej

práce vo verejnej službe a katalóg pracovných čin-
ností remeselných, manuálnych alebo manipulač-
ných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe
zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky, ktorý sa určí ako súčas� jej platového
poriadku.10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 143 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slo-
venskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

 4. V § 7 sa vypúš�ajú slová „do vzájomnej priamej
podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo“.

 5. V § 9 ods. 1 v prvej vete sa vypúš�ajú slová „ko-
na� v súlade s verejným záujmom a“.

 6. V § 10 ods. 1 sa za slová „dozorných orgánov
právnických osôb“ vkladá čiarka a slová „ktoré vyko-
návajú podnikate¾skú činnos�.“.

 7. V § 15 ods. 6 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou
a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo vnútorného
predpisu“.

 8. V § 19 ods. 9 písm. g) sa za slovo „obec“ vkladajú
slová „alebo samosprávny kraj,“.

 9. § 19 ods. 9 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) Rady pre vysielanie a retransmisiu.“.

10. V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Zamestnancovi leteckého útvaru Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky, ktorý pri zabezpečovaní
leteckej prepravy vykonáva pracovné činnosti výkon-
ného letca alebo palubného personálu, zamestnávate¾
môže namiesto tarifného platu pod¾a § 19 ods. 1 pri-
zna� osobný plat.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

11. V § 20 ods. 5 sa slová „odseku 1 alebo odseku 3“
nahrádzajú slovami „odseku 1, 3 alebo odseku 4“.

12. § 37 znie:

„§ 37

Ďalší plat

(1) Zamestnancovi patrí v každom polroku kalen-
dárneho roka ïalší plat v sume funkčného platu, ak
nie je ïalej ustanovené inak, priznaného mu v mesiaci,
v ktorom sa mu ïalší plat poskytne, ak v príslušnom
polroku k 31. máju alebo k 30. novembru príslušného
kalendárneho roka
a) odpracoval aspoň 75 dní alebo 600 hodín, alebo

v zmenovom režime práce 560 hodín u toho istého
zamestnávate¾a, alebo u jeho právneho predchodcu a

b) jeho pracovný pomer trvá.

(2) Ďalší plat patrí aj zamestnancovi, ktorý splní
podmienky ustanovené v odseku 1 k 30. júnu alebo
k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.

(3) Ďalší plat nepatrí zamestnancovi,
a) ktorý v čase pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 ne-

ospravedlnene zameškal zmenu alebo
b) ktorému v čase pod¾a odseku 1 alebo odseku 2 bola

daná výpoveï z dôvodov, pre ktoré by s ním zamest-
návate¾ mohol okamžite skonči� pracovný pomer,
alebo pre závažné porušenie pracovnej disciplíny,
alebo z dôvodu sústavného menej závažného poru-
šovania pracovnej disciplíny, ak bol v posledných
šiestich mesiacoch v súvislosti s takýmto poruše-
ním pracovnej disciplíny písomne upozornený na
možnos� výpovede.

(4) Zamestnancovi po splnení podmienok pod¾a od-
seku 1 zamestnávate¾ vyplatí ïalší plat v termíne ur-
čenom na výplatu platu za mesiac máj alebo november.
Zamestnancovi, u ktorého sa postupuje pod¾a odse-
ku 2, zamestnávate¾ vyplatí ïalší plat v termíne na
výplatu platu za mesiac jún alebo december.

(5) Za odpracovaný deň sa na účely poskytnutia
ïalšieho platu považuje aj čas, v ktorom zamestnanec
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a) odpracoval prevažnú čas� zmeny,
b) nepracoval preto, že na jeho obvyklý pracovný deň

pripadol sviatok,
c) čerpal dovolenku,
d) čerpal náhradné vo¾no za prácu nadčas alebo za

prácu vo sviatok,
e) bol dočasne práceneschopný z dôvodu pracovného

úrazu alebo choroby z povolania,
f) prehlboval si kvalifikáciu.“.

13. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie: 

„§ 40a

Zahraničný príspevok v inej ako slovenskej mene
zamestnancovi pôsobiacemu v mierovej misii

(1) Zamestnancovi, ktorý pôsobí v zahraničí v rámci
mierovej misie, o ktorej vyslaní rozhodla vláda Sloven-
skej republiky alebo s ktorej vyslaním vyslovila súhlas
Národná rada Slovenskej republiky (ïalej len „mierová
misia“), patrí počas jeho pôsobenia v zahraničí zahra-
ničný príspevok v peňažných prostriedkoch v inej ako
slovenskej mene v sume 500 až 2500 USD mesačne.

(2) Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí plat
pod¾a § 15 ods. 1 písm. a), c), e) a s). U tohto zamest-
nanca sa neuplatní § 39.

(3) Okruhu zamestnancov uvedených v odseku 1,
ktorým patrí zahraničný príspevok v peňažných pro-
striedkoch v inej ako slovenskej mene, sumu príplatku
v závislosti od náročnosti vykonávanej pracovnej čin-
nosti a ïalšie podrobnosti ustanoví nariadenie vlády.“.

14. V § 43 sa za slová „V kolektívnej zmluve“ vklada-
jú slová „alebo vnútornom predpise“.

15. V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Zamestnanec, ktorý je ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona v pracovnom pomere k zamest-
návate¾ovi, ktorým je krajský úrad alebo okresný úrad,
spĺňa predpoklady ustanovené v § 2 ods. 1 písm. a) až
e), zloží s¾ub, ak sa naňho vz�ahuje táto povinnos�
pod¾a § 5, a vykonáva činnosti, ktoré po 1. apríli 2002
prechádzajú na samosprávny kraj alebo obec, stáva sa
zamestnancom pod¾a tohto zákona.“.

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

16. V § 54 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vý-
mera dovolenky u zamestnávate¾a, u ktorého nepôso-
bila odborová organizácia, a zamestnávate¾ predĺžil
nárok na dovolenku vo vnútornom predpise v súlade
s osobitným predpisom,47) ostáva zachovaná do uza-
tvorenia kolektívnej dohody pod¾a tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47) § 102 ods. 3 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení

neskorších predpisov.“.

17. V § 55 ods. 3 sa za slová „ktorý dosiahol“ vkla-
dajú slová „základné vzdelanie a ku dňu účinnosti
tohto zákona nespĺňa kvalifikačný predpoklad (stu-
peň) vzdelania pod¾a § 2 ods. 4 písm. b), zamestnanca,

ktorý dosiahol stredné vzdelanie a ku dňu účinnosti
tohto zákona nespĺňa kvalifikačný predpoklad (stu-
peň) vzdelania pod¾a § 2 ods. 4 písm. c), a zamestnan-
ca, ktorý dosiahol“.

18. V § 55 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „To
neplatí pre zamestnávate¾a uvedeného v § 1 ods. 1
písm. g) a h).“.

19. V § 55 ods. 8 druhá veta znie: „Platom určeným
pod¾a predpisov platných do 31. marca 2002 je súčet
tarifného platu alebo zvýšeného tarifného platu a prí-
platkov určených mesačnou sumou, ak ide o zamest-
nanca, ktorému sa platové náležitosti určovali pod¾a
zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú
pohotovos� v rozpočtových a v niektorých ïalších or-
ganizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov,
alebo priemerný mesačný zárobok zistený k 1. ja-
nuáru 2002 postupom pod¾a odseku 9, ak ide o za-
mestnanca, ktorému sa mzda určovala pod¾a zákona
č. 1/1992 Zb.“.

20. V § 55 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:

„(9) Na účely zistenia platu pod¾a odseku 8 sa zo
mzdy zamestnanca zúčtovanej za 4. štvr�rok 2001 vy-
lúči mzda poskytovaná v závislosti od plnenia vopred
ustanovených kritérií, mzda poskytnutá za dlhšie ob-
dobie ako kalendárny štvr�rok vrátane častí takejto
mzdy prenášanej z predchádzajúcich štvr�rokov, mzda
poskytnutá za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy,
mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho
pracovného výročia alebo životného výročia a mzdové
zvýhodnenia za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za
nočnú prácu a ak je dohodnutý v kolektívnej zmluve
alebo v pracovnej zmluve, aj príplatok za prácu v so-
botu alebo v nede¾u.“.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odse-
ky 10 až 12.

21. § 56 znie:

„§ 56

(1) Ďalší plat pod¾a § 37 v kalendárnom roku 2002
zamestnancovi nepatrí.

(2) Ďalší plat pod¾a § 37 patrí zamestnancovi v ka-
lendárnom roku
a) 2003 v druhom polroku vo výške 0,5 funkčného

platu,
b) 2004 v prvom polroku vo výške 0,5 funkčného platu

a v druhom polroku vo výške 0,5 funkčného platu,
c) 2005 v prvom polroku vo výške 0,5 funkčného platu

a v druhom polroku vo výške funkčného platu.“.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa mení
a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 5 druhá veta znie: „V prípade nedodr-
žania podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 je
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povinnos�ou zamestnávate¾a preukáza�, že nedošlo
k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania.“.

2. V § 41 odsek 2 znie:
„(2) Ak sa na výkon práce vyžaduje zdravotná spôso-

bilos� na prácu alebo psychická spôsobilos� na prácu,
alebo iný predpoklad pod¾a osobitného zákona, za-
mestnávate¾ môže uzatvori� pracovnú zmluvu len s fy-
zickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky
spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou,
ktorá spĺňa iný predpoklad pod¾a osobitného zákona.“.

 3. V § 48 ods. 4 sa za slová „v diplomatických mi-
siách Slovenskej republiky v zahraničí“ vkladá čiarka
a slová „so zamestnancami zahraničných zastupite¾-
ských úradov pôsobiacich na území Slovenskej repub-
liky“.

 4. V § 61 ods. 3 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrá-
dzajú slovami „troch mesiacov“.

 5. V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré
znie:
„d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon do-

hodnutej práce pod¾a osobitného zákona.“.

 6. V § 90 ods. 3 sa vypúš�a druhá veta.

 7. V § 90 ods. 4 sa za slová „v telekomunikáciách,“
vkladajú slová „v školstve,“.

 8. V § 91 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Zamestnávate¾ je povinný poskytnú� zamest-

nancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šes�
hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní
30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pra-
covná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je za-
mestnávate¾ povinný poskytnú� prestávku na odpoči-
nok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré
sa nemôžu preruši�, musí sa zamestnancovi aj bez
prerušenia prevádzky alebo práce zabezpeči� primera-
ný čas na odpočinok a jedenie.

(2) Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky
na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamest-
návate¾ dohodne s príslušným odborovým orgánom.“.

 9. V § 91 ods. 3 sa vypúš�a prvá veta.

10. V § 93 ods. 2 sa vypúš�a slovo „výnimočne“.

11. V § 93 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka na-
hrádza bodkočiarkou a vkladajú sa tieto slová: „u za-
mestnávate¾a, ktorým je divadlo, iná umelecká usta-
novizeň, ktorej predmetom činnosti je interpretova�
hudobné diela, múzeum, galéria alebo knižnica, môže
deň nepretržitého odpočinku pripadnú� na ktorýko¾-
vek deň v týždni.“.

12. V § 96 ods. 2 sa za slová „osem hodín v týždni“
vkladajú slová „alebo 36 hodín v mesiaci“.

13. V § 97 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) mimoriadnych udalostiach a naliehavých prácach,
kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život alebo
zdravie.“.

14. V § 111 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej pred-
metom činnosti je interpretova� hudobné diela, možno
urči� hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.“.

15. Za § 226 sa vkladá § 226a, ktorý vrátane nadpi-
su znie:

„§ 226a

Dohoda o pracovnej činnosti

(1) Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnáva-
te¾ uzatvori� s fyzickou osobou, aj keï predpokladaný
rozsah práce nepresahuje 300 hodín.

(2) Na základe dohody o pracovnej činnosti nemožno
vykonáva� prácu v rozsahu, ktorý prekračuje v prie-
mere polovicu určeného týždenného pracovného času;
do tohto rozsahu sa nezapočítava čas� prípadnej pra-
covnej pohotovosti, za ktorú zamestnancovi nepatrí
odmena a pracovná pohotovos� doma.

(3) Dodržiavanie dojednaného a najviac prípustného
rozsahu pracovného času pod¾a odseku 2 sa posudzuje
za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, naj-
dlhšie však za obdobie 12 mesiacov.

(4) Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávate¾
povinný uzatvára� písomne, inak je neplatná. V doho-
de o pracovnej činnosti musí by� uvedená dohodnutá
práca, dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, do-
hodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa
dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o pracov-
nej činnosti je zamestnávate¾ povinný vyda� zamest-
nancovi.

(5) Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na dobu
určitú. V dohode možno dohodnú� spôsob jej zrušenia.
Okamžité zrušenie dohody možno dohodnú� len na
prípady, v ktorých možno okamžite zruši� pracovný
pomer. Ak spôsob zrušenia nevyplýva priamo z uzatvo-
renej dohody, možno ju zruši� dohodou účastníkov
k dojednanému dňu a jednostranne len výpoveïou
z akéhoko¾vek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu
s pä�nás�dňovou výpovednou dobou, ktorá začína
dňom, v ktorom bola písomná výpoveï doručená.“.

16. § 251 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak zamestnávate¾ uplatňuje na odmeňovanie za-

mestnancov hodinovú mzdu, je povinný sadzby hodi-
novej mzdy zvýši� v pomere medzi určeným týždenným
časom pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto záko-
na a týždenným pracovným časom ustanoveným pod¾a
§ 85 ods. 5. Mesačná mzda sa z tohto dôvodu neme-
ní.“.

17. V § 252 sa vypúš�a odsek 2.

18. § 252 sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nad-
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čas, ustanovený v § 85 ods. 6, je v období od 1. apríla
2002 do 31. marca 2007 najviac 58 hodín týždenne.

(3) Ustanovenia § 87 ods. 1, 3, 4, 5 a 8, § 90 až 93,
§ 94 ods. 2, 3 a 4 a § 96 sa v období od 1. apríla 2002
do 30. júna 2003 nevz�ahujú na pracovný čas a čas
odpočinku zamestnancov v doprave, ktorých pracovný
čas je nerovnomerne rozvrhnutý. Tento pracovný čas
v období od 1. apríla 2002 do 30. júna 2003 upraví
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Sloven-

skej republiky po dohode s príslušným vyšším odbo-
rovým orgánom.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.
Ustanovenie § 226a uvedené v čl. II v 15. bode stráca
účinnos� 31. marca 2007.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Z Á K O N

z 20. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z.
o verejnej službe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení
zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z.
a zákona č. 165/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 5 sa slová „tvorivo interpretuje tanečné
diela alebo baletné diela“ nahrádzajú slovami „je samo-
statným divadelným umelcom, divadelným umelcom
v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupe-
ní alebo ktorý je ïalším umeleckým zamestnancom10b)
(ïalej len „divadelný umelec“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b) § 2 až 5 a § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 384/1997 Z. z.

o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.“.

2. § 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Týždenný pracovný čas zamestnanca, ktorý je

samostatným divadelným umelcom15a) alebo divadel-
ným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom ume-
leckom zoskupení,15b) skladá sa z času, v ktorom tento
zamestnanec vykonáva umeleckú činnos� (predstave-
nie, koncert, skúška), a z domácej prípravy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:
„15a) § 9 ods. 2 zákona č. 384/1997 Z. z.
  15b) § 9 ods. 3 zákona č. 384/1997 Z. z.“.

3. V § 16 ods. 8 sa slová „tvorivo interpretuje tanečné
diela alebo baletné diela“ nahrádzajú slovami „je diva-
delným umelcom10b)“.

4. V § 18 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a pre zamestnanca zamestnávate¾a, ktorým je divadlo
alebo filharmónia zriadené osobitným predpisom16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle.

Zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii.“.

5. § 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevz�ahuje na zamest-

nanca, ktorý je divadelným umelcom.16a)“.

6. V § 19 ods. 1 v druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „a pre zamestnanca zamestnávate¾a, kto-
rým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným
predpisom16a)“.

7. V § 19 ods. 2 v tretej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „a pre vedúceho zamestnanca zamestnáva-

te¾a, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené
osobitným predpisom16a)“.

 8. V § 19 ods. 3 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. g)
a h)“ vkladajú slová „a zamestnanca zamestnávate¾a,
ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobit-
ným predpisom,16a)“.

 9. V § 19 ods. 4 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. g)
a h)“ vkladajú slová „a vedúceho zamestnanca zamest-
návate¾a, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené
osobitným predpisom,16a)“.

10. V § 19 ods. 20 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. d),
g), h) a j)“ vkladá čiarka a slová „zamestnávate¾, ktorým
je divadlo alebo filharmónia zriadené osobitným pred-
pisom,16a)“.

11. § 19 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23) Zamestnávate¾ určí tarifný plat pod¾a osobitnej

stupnice platových taríf pre pedagogických zamest-
nancov uvedenej v prílohe č. 7 zamestnancom, ktorí
vykonávajú odborné činnosti v oblasti tvorby, šírenia,
uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt.
Na účely tohto zákona zamestnanec v oblasti kultúry
zabezpečuje tieto odborné činnosti:
a) zhromažïovanie, zhodnocovanie, uchovávanie,

ochranu a sprístupňovanie zbierkových predmetov
múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,29a)

b) poskytovanie knižnično-informačných služieb,
ochranu, využívanie a sprístupňovanie historic-
kých knižničných fondov,29b)

c) ochranu a využívanie pamiatkového fondu,29c)
d) sprístupňovanie poznatkov a informácií z oblasti

kultúry, vedy a techniky,29d)
e) tvorbu kultúrnych hodnôt a ich šírenie.29e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29e znejú:
„29a) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane

predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení
neskorších predpisov.

  29b) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej
starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z.
o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

  29c) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
  29d) Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona

č. 416/2001 Z. z.
  29e) Zákon č. 384/1997 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

Zákon č. 114/2000 Z. z.“.

12. V § 20 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Zamestnancovi,31) ktorý tvorivo interpretuje ná-

ročné umelecké diela, alebo ïalšiemu umeleckému
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zamestnancovi,31a) ktorý vykonáva náročnú tvorivú
pracovnú činnos�, môže zamestnávate¾ namiesto tarif-
ného platu pod¾a § 19 ods. 1 prizna� osobný plat.

 (2) Za zamestnanca, ktorý tvorivo interpretuje ná-
ročné umelecké diela pod¾a odseku 1, na účely tohto
zákona sa považuje aj zamestnanec, ktorý tvorivo in-
terpretuje náročné hudobné diela vo filharmonickom
orchestri alebo vo filharmonickom zbore.31b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 31a a 31b
znejú:
„31) § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 384/1997 Z. z.
31a) § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 384/1997 Z. z.
31b) Napríklad zákon č. 114/2000 Z. z.“.

13. V § 21 ods. 2 v tretej vete sa za slová „v § 1 ods. 1
písm. g), h) a j)“ vkladajú slová „a zamestnanca zamest-
návate¾a, ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené
osobitným predpisom,16a)“.

14. V § 23 ods. 1 sa za slová „v § 1 ods. 1 písm. g),
h) a j)“ vkladajú slová „a zamestnanca zamestnávate¾a,
ktorým je divadlo alebo filharmónia zriadené osobit-
ným predpisom16a)“.

15. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:

„§ 45a

Na účely tohto zákona sa za divadelného umelca10b)
považuje aj zamestnanec inej umeleckej ustanovizne,
ktorej predmetom činnosti je interpretova� hudobné
diela.39b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b) Napríklad zákon č. 114/2000 Z. z.“.

16. V § 55 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom10b)
a ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona nespĺ-
ňa kvalifikačný predpoklad (stupeň) vzdelania pod¾a
§ 2 ods. 4 písm. b) až f), môže zamestnávate¾ výnimoč-
ne zaradi� do platovej triedy, v ktorej je v katalógu
zaradená ním vykonávaná najnáročnejšia pracovná
činnos�, najdlhšie do 30. júna 2010. Časové obmedze-
nie pod¾a prvej vety neplatí pre zamestnanca, ktorého
odborná prax pod¾a § 18 ods. 2 písm. a) je ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto zákona najmenej 10 ro-
kov, zamestnanec je starší ako 45 rokov a vykonáva
pracovnú činnos� s rovnakým alebo obdobným cha-
rakterom ako pracovnú činnos�, ktorú vykonával pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Ak ide o také-
ho zamestnanca, neuplatní sa § 54 ods. 2.“.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5
až 13.

17. V nadpise prílohy č. 7 sa na konci pripájajú tieto
slová: „A PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ VYKONÁVA-
JÚ ODBORNÉ ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY, ŠÍRE-
NIA, UCHOVÁVANIA A SPRÍSTUPŇOVANIA KUL-
TÚRNYCH HODNÔT“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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