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PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vy hla su je

úpl né zne nie zá ko na č. 312/2001  Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov,
 ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom č. 131/2002  Z. z., zá ko nom č. 143/2002  Z. z.,

zá ko nom č. 185/2002  Z. z., zá ko nom č. 411/2002  Z. z., zá ko nom č. 667/2002  Z. z.,
 zá ko nom č. 139/2003  Z. z., zá ko nom č. 267/2003  Z. z., zá ko nom č. 453/2003  Z. z.,

 zá ko nom č. 550/2003  Z. z. a zá ko nom č. 551/2003  Z. z.

Z Á  K O N
o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

Pred met a pô sob nos� zá ko na

§ 1

(1) Pred me tom toh to zá ko na je upra vi� práv ne vz�a hy
pri vy ko ná va ní štát nej služ by. Ob sa hom vy ko ná va nia
štát nej služ by sú prá va a po vin nos ti štá tu a štát ne ho
za mest nan ca vy plý va jú ce z vy ko ná va nia štát nej služ by 
ale bo sú vi sia ce s vy ko ná va ním štát nej služ by.

(2) Štát na služ ba pod ¾a toh to zá ko na je bu do va ná na
prin cí poch
a) pro fe sio na li ty,
b) po li tic kej ne zá vis los ti,
c) efek ti vi ty,
d) pruž nos ti,
e) ne stran nos ti,
f) eti ky.

(3) Na práv ne vz�a hy štát nych za mest nan cov pri vy -
ko ná va ní štát nej služ by sa Zá kon ník prá ce vz�a hu je
len vte dy, ak to vý slov ne usta no vu je ten to zá kon.

§ 2

(1) Práv ne vz�a hy štát nych za mest nan cov pri vy ko -
ná va ní štát nej služ by sú ve rej no práv ne vz�a hy štát -
nych za mest nan cov k štá tu.

(2) Štát na služ ba na úče ly toh to zá ko na je pl ne nie
úloh štát nej sprá vy ale bo vy ko ná va nie štát nych zá le ži -
tos tí v roz sa hu pô sob nos ti usta no ve nej oso bit ný mi
pred pis mi,1) kto ré štát ny za mest na nec vy ko ná va v slu -
žob nom úra de (§ 7) v prí sluš nom od bo re štát nej služ by, 
ak pl ne nie jeho úloh za hŕ ňa
a) ria de nie,
b) roz ho do va nie,
c) kon tro lu,
d) od bor nú prí pra vu roz hod nu tí,
e) od bor nú prí pra vu ná vr hov zá ko nov a ostat ných vše -

obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vrá ta ne od -
bor ných čin nos tí sú vi sia cich s ich pre ro kú va ním
a schva ¾o va ním ale bo

f) od bor nú prí pra vu pod kla dov na vy ko ná va nie štát -
nych zá le ži tos tí.
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1) Na prí klad zá kon č. 314/2001  Z. z. o ochra ne pred po žiar mi v zne ní zá ko na č. 438/2002  Z. z., zá kon č. 575/2001  Z.  z. o or ga ni zá cii čin -
nos ti vlá dy a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej ra dy č. 80/1992 Zb. o síd -
lach a ob vo doch sú dov Slo ven skej re pub li ky, štát nej sprá ve sú dov, vy ba vo va ní s�až nos tí a o vo¾ bách prí se dia cich (zá kon o štát nej sprá -
ve sú dov) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 16/1993  Z. z. o Kan ce lá rii pre zi den ta Slo ven skej
re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 38/1993  Z. z. o or ga ni zá cii Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky, o ko na ní pred ním a o pos ta ve ní jeho sud cov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 
č. 39/1993  Z. z. o Naj vy ššom kon trol nom úra de Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 150/2001  Z. z. o da ňo vých 
or gá noch a kto rým sa me ní a do pĺ ňa zá kon č. 440/2000  Z. z. o sprá vach fi nanč nej kon tro ly v zne ní zá ko na č. 182/2002  Z. z., zá kon
č. 238/2001  Z. z. Col ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 515/2003  Z. z. o kraj ských úra doch a ob vod ných úra doch
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, zá kon č. 153/2001  Z. z. o pro ku ra tú re v zne ní zá ko na č. 458/2003  Z. z., zá kon Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 350/1996  Z. z. o ro ko va com po riad ku Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
č. 320/2002  Z. z. o bran nej po vin nos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 564/2001  Z. z. o ve rej nom ochran co vi práv v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, zá kon č. 185/2002  Z. z. o Súd nej rade Slo ven skej re pub li ky a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.



(3) Slu žob ný úrad na úče ly od se ku 2 vy pra cu je opi sy
čin nos tí štát no za mes tna nec kých miest.

(4) Vy ko ná va ním štát nych zá le ži tos tí pod ¾a od se ku 2
na úče ly toh to zá ko na je čin nos�, kto rá nie je pl ne ním
úloh štát nej sprá vy, ale kto rá je vy ko ná va ná vý luč ne
v štát nom zá uj me v sú vis los ti s pl ne ním úloh štát nej
sprá vy. Vy ko ná va ním štát nych zá le ži tos tí je aj pl ne nie
úloh uve de ných v od se ku 2 písm. a) až d) štát nym za -
mest nan com, kto rý za bez pe ču je uplat ňo va nie práv nych 
vz�a hov štát nych za mest nan cov v osob nom úra de pod ¾a
toh to zá ko na a oso bit ných pred pi sov a pl ne nie úloh jus -
tič ných ča ka te ¾ov, súd nych úrad ní kov, súd nych ta jom -
ní kov, pro bač ných a me diač ných úrad ní kov a práv nych
ča ka te ¾ov pro ku ra tú ry pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2)

(5) Štát na služ ba pod ¾a od se ku 2 sa vy ko ná va v štát -
no za mes tna nec kom po me re.

(6) Práv ne vz�a hy jus tič ných ča ka te ¾ov, práv ne vz�a -
hy súd nych úrad ní kov, práv ne vz�a hy súd nych ta jom -
ní kov, práv ne vz�a hy pro bač ných a me diač ných úrad -
ní kov a práv ne vz�a hy práv nych ča ka te ¾ov pro ku ra tú ry
pri vy ko ná va ní štát nych zá le ži tos tí sa spra vu jú tým to
zá ko nom, ak oso bit ný zá kon ne us ta no vu je inak.

(7) Štát na služ ba prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru,
prí sluš ní kov Slo ven skej in for mač nej služ by, prí sluš ní -
kov Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du, prí sluš ní kov
Zbo ru vä zen skej a jus tič nej strá že, prí sluš ní kov Že lez -
nič nej po lí cie, col ní kov a pro fe sio nál nych vo ja kov a prí -
sluš ní kov Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru sa spra vu -
je oso bit ný mi pred pis mi.3)

(8) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na
a) pos lan cov Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky (ïa lej 

len „pos la nec ná rod nej rady“), pre zi den ta Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „pre zi dent“), čle nov vlá dy
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „člen vlá dy“), ak ten -
to zá kon ne us ta no vu je inak, pred se du Naj vy ššie ho
kon trol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„pred se da naj vy ššie ho kon trol né ho úra du“) a pod -
pred se dov Naj vy ššie ho kon trol né ho úra du Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „pod pred se da naj vy ššie ho
kon trol né ho úra du“),

b) sud cov Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „sud ca ústav né ho súdu“),

c) sud cov vrá ta ne sud cov vy ko ná va jú cich stáž pod ¾a
oso bit né ho zá ko na,3a)

d) pro ku rá to rov,
e) za mest nan cov slu žob ných úra dov, kto rí ne pl nia

úlo hy pod ¾a od se ku 2 ale bo 4.

§ 3

(1) Kaž dý ob čan Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ob -
čan“) má prá vo vstú pi� do štát nej služ by na zá kla de
spra vod li vé ho vý be ro vé ho ko na nia, ak spĺ ňa pred po -

kla dy usta no ve né tým to zá ko nom a oso bit ný mi
pred pis mi. Kaž dý ob čan má prá vo by� in for mo va ný
o vo¾ ných mies tach v štát nej služ be (§ 15).

(2) Prá va usta no ve né tým to zá ko nom sa za ru ču jú
rov na ko všet kým ob ča nom pri vstu pe do štát nej služ by
a pri vy ko ná va ní štát nej služ by, a to bez oh¾a du na po -
hla vie, rasu, far bu ple ti, se xu ál nu orien tá ciu, ja zyk,
vie ru a ná bo žen stvo, po li tic ké či iné zmýš ¾a nie, ná rod -
ný ale bo so ciál ny pô vod, prí sluš nos� k ná rod nos ti ale -
bo k et nic kej sku pi ne, ma je tok ale bo iné pos ta ve nie.

(3) Ob čan, kto rý sa cíti po ško de ný v dô sled ku ne do -
dr ža nia práv pod ¾a od se ku 2 pri vstu pe do štát nej služ -
by, môže sa do má ha� svo jich práv na súde.3b) Ak ob čan, 
kto rý sa po va žu je za po ško de né ho v dô sled ku ne do dr -
ža nia práv pod ¾a od se ku 2, pre u ká že súdu sku toč nos ti, 
z kto rých mož no od vo di�, že do šlo k pria mej ale bo ne -
pria mej dis kri mi ná cii, je po vin nos �ou slu žob né ho úra -
du (§ 7) pre u ká za�, že ne do šlo k po ru še niu zá sa dy rov -
na ké ho za ob chá dza nia.

(4) Štát ny za mest na nec, kto rý sa cíti po ško de ný v dô -
sled ku ne do dr ža nia práv pod ¾a od se ku 2, môže sa do -
má ha� svo jich práv na prí sluš nom or gá ne (§ 126) ale bo
na súde. V ko na ní pred prí sluš ným or gá nom ale bo sú -
dom slu žob ný úrad (§ 7) pre u ka zu je, že ne do šlo k po ru -
še niu tých to práv.

DRU HÁ ČASŤ
ŠTÁT NO ZA MES TNA NEC KÝ PO MER

PRVÁ  HLA  VA

VY ME DZE NIE NIE KTORÝCH POJ MOV

§ 4

Štát na služ ba pod ¾a toh to zá ko na sa vy ko ná va v
a) prí prav nej štát nej služ be (§ 19),
b) stá lej štát nej služ be (§ 24),
c) no mi no va nej štát nej služ be (§ 24a) a
d) do čas nej štát nej služ be (§ 25).

§ 5

(1) Štát ny za mest na nec na úče ly toh to zá ko na je fy -
zic ká oso ba, kto rá vy ko ná va v štát no za mes tna nec kom
po me re štát nu služ bu v slu žob nom úra de v prí sluš nom 
od bo re štát nej služ by.

(2) Od bor štát nej služ by na úče ly toh to zá ko na je od -
bor ný úsek pl ne nia úloh štát nej sprá vy ale bo vy ko ná -
va nia štát nych zá le ži tos tí v roz sa hu usta no ve nom oso -
bit ný mi pred pis mi,1) kto ré štát ny za mest na nec
vy ko ná va v slu žob nom úra de. Od bo ry štát nej služ by
určí Úrad pre štát nu služ bu Slo ven skej re pub li ky na
ná vrh naj vy šších slu žob ných úra dov v slu žob nom
pred pi se; od bo ry štát nej služ by v slu žob ných úra doch
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2) Na prí klad zá kon č. 335/1991 Zb. o sú doch a sud coch v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 153/2001 Z. z. v zne ní zá ko na
č. 458/2003 Z. z.

3) Na prí klad zá kon č. 320/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 370/1997 Z. z. o vo jen skej služ be v zne ní ne skor ších pred pi -
sov, zá kon č. 73/1998 Z. z. o štát nej služ be prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru, Slo ven skej in for mač nej služ by, Zbo ru vä zen skej a jus tič nej
strá že Slo ven skej re pub li ky a Že lez nič nej po lí cie v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 200/1998 Z. z. o štát nej služ be col ní kov a o zme -
ne a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 315/2001 Z. z. o Ha sič skom a zá chran nom zbo re v zne -
ní ne skor ších pred pi sov.

3a)  § 13 zá ko na č. 385/2000 Z. z. o sud coch a prí se dia cich a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3b ) § 7 ods. 2 Ob čian ske ho súd ne ho po riad ku.



uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo štvr -
tom bode, v sied mom bode, ôs mom bo de a v písmene g)
a v slu žob nom úra de, kto rým je Mi nis ter stvo za hra nič -
ných vecí slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo
za hra nič ných vecí“), ur čia slu žob né pred pi sy, kto ré vy -
da jú tie to slu žob né úra dy.

(3) Štát ny za mest na nec na úče ly toh to zá ko na je aj
fy zic ká oso ba, kto rú pod ¾a oso bit ných pred pi sov 1) do
funk cie vo lí a od vo lá va Ná rod ná rada Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „ná rod ná rada“) ale bo vy me nú va
a od vo lá va
a) pre zi dent,
b) vlá da Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „vlá da“),
c) pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky (ïa lej 

len „pred se da ná rod nej rady“),
d) pred se da Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky.

(4) Funk cie, do kto rých sa štát ni za mest nan ci vo lia
ale bo vy me nú va jú pod ¾a od se ku 3, sú na úče ly toh to
zá ko na po li tic ké funk cie, ak oso bit ný pred pis ne us ta -
no vu je inak.

(5) Na pred sta ve né ho v po li tic kej funk cii a na od bor -
ní ka pl nia ce ho úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred -
se du ná rod nej rady ale bo pod pred se dov Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „pod pred se da ná rod nej
rady“) sa vz�a hu jú len usta no ve nia toh to zá ko na o od -
me ňo va ní, o do vo len ke a o ne mo cen skom za bez pe če ní,
o ná hra de ško dy, ako aj usta no ve nia § 8 ods. 3, § 17,  
§ 25 ods. 2 písm. b) a ods. 3 a § 43 ods. 2, § 45 až 47, ak
oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak; na od bor ní ka pl -
nia ce ho úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du
ná rod nej rady ale bo pod pred se du ná rod nej rady sa
vz�a hu jú aj usta no ve nia o dis cip li nár nej zod po ved nos -
ti a o ko na ní vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me -
ru.

§ 6

Úrad pre štát nu služ bu

(1) Úrad pre štát nu služ bu plní úlo hy v ob las ti štát nej 
služ by. Síd lom Úra du pre štát nu služ bu je Bra ti sla va.

(2) Úrad pre štát nu služ bu
a) za bez pe ču je jed not ný pos tup pri uplat ňo va ní toh to

zá ko na a vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov
vy da ných na jeho vy ko na nie,

b) vy pra cú va roč nú sprá vu o uplat ňo va ní zá ko na
o štát nej služ be, kto rú pred kla dá vlá de,

c) vy dá va slu žob né pred pi sy na za bez pe če nie uplat -
ňo va nia práv nych vz�a hov pri vy ko ná va ní štát nej
služ by pod ¾a toh to zá ko na,

d) pri pra vu je ná vrh sys te mi zá cie v štát nej služ be (ïa -
lej len „sys te mi zá cia“), zhro maž ïu je od slu žob ných
úra dov pod kla dy na jej zos ta ve nie, kon tro lu je jej
do dr žia va nie a pol ročne pred kla dá in for má ciu
o sta ve sys te mi zá cie vlá de,

e) vy ko ná va vý be ro vé ko na nie na vo¾ né štát no za mes t -
na nec ké mies ta ok rem vý be ro vé ho ko na nia na vo¾ né
štát no za mes tna nec ké mies ta v slu žob ných úra doch
uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru -
hom bode, vo štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs -
mom bode, kto ré vy ko na jú tie to slu žob né úra dy,

f) ria di vzde lá va nie v štát nej služ be, za bez pe ču je jed -

not ný sys té mo vý prí stup v ïal šom vzde lá va ní štát -
nych za mest nan cov a ur ču je mi ni mál ne štan dar dy
ïal šie ho vzde lá va nia štát nych za mest nan cov,

g) plní úlo hy osob né ho úra du v roz sa hu usta no ve nom 
tým to zá ko nom,

h) roz ho du je o od vo la niach pro ti roz hod nu tiam slu -
žob né ho úra du vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho
po me ru, ak slu žob ný úrad nemá nad ria de ný slu -
žob ný úrad,

i) kon tro lu je do dr žia va nie toh to zá ko na, vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov vy da ných na jeho
vy ko na nie a slu žob ných pred pi sov,

j) zve rej ňu je in for má cie o vo¾ ných štát no za mes tna -
nec kých mies tach v štát nej služ be,

k) ve die re gis ter štát nych za mest nan cov a tiež spra vu -
je ich osob né spi sy po skon če ní štát no za mes tna -
nec ké ho po me ru; osob né spi sy po skon če ní štát no -
za mes tna nec ké ho po me ru štát nych za mest nan cov
v slu žob ných úra doch uve de ných v § 7 ods. 1
písm. b) spra vu jú tie to slu žob né úra dy,

l) plá nu je a ana ly zu je pot re bu poč tu štát no za mes t -
na nec kých miest; v slu žob ných úra doch uve de -
ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom
bode, vo štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom
bode plá nu jú a ana ly zu jú pot re bu štát nych za -
mest nan cov tie to slu žob né úra dy,

m) vy pra cú va zá sa dy od bor né ho ras tu štát nych za -
mest nan cov a pro fe sij nej ka rié ry v štát nej služ be;
v slu žob ných úra doch uve de ných v § 7 ods. 1
písm. b) v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom
bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode vy pra cú va jú
zá sa dy od bor né ho ras tu a pro fe sij nej ka rié ry štát -
nych za mest nan cov tie to slu žob né úra dy,

n) ur ču je kri té riá slu žob né ho hod no te nia štát nych za -
mest nan cov,

o) ur ču je pra vid lá a me tó dy hod no te nia kva li ty štát nej 
služ by v slu žob nom úra de,

p) vy pra cú va kon cep cie so ciál nej sta rost li vos ti v štát -
nej služ be,

r) vy tvá ra a zjed no cu je in for mač ný sys tém v štát nej
služ be a ur ču je jeho štan dar dy,

s) vy dá va Etic ký kó dex štát ne ho za mest nan ca (ïa lej
len „etic ký kó dex“),

t) vy dá va Ves tník Úra du pre štát nu služ bu, v kto rom
sa uve rej ňu jú slu žob né pred pi sy, vo¾ né štát no za -
mes tna nec ké mies ta, vý be ro vé ko na nia na ob sa de -
nie vo¾ ných štát no za mes tna nec kých miest a ïal šie
in for má cie pod ¾a roz hod nu tia Úra du pre štát nu
služ bu,

u) vy ko ná va skúš ky na vy me no va nie do no mi no va nej
štát nej služ by,

v) roz ho du je o vzni ku ná ro ku na prí pla tok za štát nu
služ bu k dô chod ku pod ¾a § 165b; na roz ho do va nie
o tom to ná ro ku sa vz�a hu jú usta no ve nia o ko na ní
vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru.

(3) Na pl ne nie úloh uve de ných v od se ku 2 Úrad pre
štát nu služ bu môže zria ïo va� pra cov né sku pi ny zlo že -
né aj zo štát nych za mest nan cov iných slu žob ných úra -
dov, môže po žia da� slu žob ný úrad o po moc a pos kyt nu -
tie in for má cií, do kla dov a pre ro kú va� s ním opat re nia,
kto ré sa ho tý ka jú. Za ra de nie štát ne ho za mest nan ca
do pra cov nej sku pi ny je pod mie ne né jeho sú hla som
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a sú hla som slu žob né ho úra du, v kto rom vy ko ná va
štát nu služ bu. Spô sob zria ïo va nia pra cov ných sku pín
upra ví slu žob ný pred pis, kto rý vydá Úrad pre štát nu
služ bu.

(4) Usta no ve nia od se ku 2 písm. d) až i) a l) až n) sa ne -
vz�a hu jú na súdy, usta no ve nia od se ku 2 písm. d) až i)
a l) až n) a u) sa ne vz�a hu jú na pro ku ra tú ru a usta no ve -
nia od se ku 2 písm. d), e), h) a u) sa ne vz�a hu jú na Naj -
vy šší kon trol ný úrad Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„naj vy šší kon trol ný úrad“).

(5) Usta no ve nia od se ku 2 písm. d), f) až i) a n) sa ne -
vz�a hu jú na slu žob né úra dy uve de né v  § 7 ods. 1
písm. b) v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom bode,
v sied mom bo de a v ôs mom bode.

(6) Usta no ve nia od se ku 2 písm. b), c), e), f), h) a j) sa
ne vz�a hu jú na Vo jen ské spra vo daj stvo.

(7) Pô sob nos� Úra du pre štát nu služ bu usta no ve nú
v od se ku 2 písm. f), g) a m) vy ko ná va vo vz�a hu k štát -
nym za mest nan com
a) na sú doch Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej

re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo spra vod li vos ti“),
b) na pro ku ra tú re Ge ne rál na pro ku ra tú ra Slo ven skej

re pub li ky (ïa lej len „ge ne rál na pro ku ra tú ra“); ge -
ne rál na pro ku ra tú ra vy ko ná va vo vz�a hu k štát nym 
za mest nan com na pro ku ra tú re aj pô sob nos� Úra du 
pre štát nu služ bu usta no ve nú v od se ku 2 písm. e),
h), i), l) a n); v roz sa hu tej to pô sob nos ti vy dá va ge ne -
rál ny pro ku rá tor Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„ge ne rál ny pro ku rá tor“) pre štát nych za mest nan -
cov na pro ku ra tú re slu žob né pred pi sy,

c) slu žob ných úra dov uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b)
pr vom bode až vo štvr tom bode, v sied mom bo de
a v ôs mom bode tie to slu žob né úra dy.

(8) Pô sob nos� Úra du pre štát nu služ bu usta no ve nú
v od se ku 2 písm. c), d), f) až h), l) až o) a r) vy ko ná va vo
vz�a hu k štát nym za mest nan com or ga ni zač nej zlož ky
Vo jen ské ho spra vo daj stva or ga ni zač ná zlož ka Vo jen -
ské ho spra vo daj stva.4)

(9) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu slu žob né ho úra du
vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru štát ne ho
za mest nan ca na pro ku ra tú re roz ho du je ge ne rál na pro -
ku ra tú ra. Ak ide o štát ne ho za mest nan ca na ge ne rál -
nej pro ku ra tú re, o od vo la ní pro ti roz hod nu tiu slu žob -
né ho úra du vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho
po me ru roz ho du je ge ne rál ny pro ku rá tor na ná vrh ním
zria de nej oso bit nej ko mi sie zlo že nej z pro ku rá to rov ge -
ne rál nej pro ku ra tú ry.

(10) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu slu žob né ho úra du
vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru štát ne ho
za mest nan ca na naj vy ššom kon trol nom úra de roz ho -
du je pred se da naj vy ššie ho kon trol né ho úra du na ná -
vrh ním zria de nej oso bit nej ko mi sie zlo že nej zo štát -
nych za mest nan cov v stá lej štát nej služ be.

(11) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu slu žob né ho úra du
vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru štát ne ho
za mest nan ca v slu žob ných úra doch uve de ných v § 7

ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom
bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode roz ho du je ve dú -
ci toh to slu žob né ho úra du na ná vrh ním zria de nej oso -
bit nej ko mi sie zlo že nej zo štát nych za mest nan cov
v stá lej štát nej služ be.

(12) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu slu žob né ho úra du
vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru štát ne ho
za mest nan ca Vo jen ské ho spra vo daj stva roz ho du je mi -
nis ter ob ra ny Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter
ob ra ny“) na ná vrh ním zria de nej oso bit nej ko mi sie zlo -
že nej zo štát nych za mest nan cov v štát nej služ be or ga -
ni zač nej zlož ky Vo jen ské ho spra vo daj stva.

(13) Kon tro lu do dr žia va nia sys te mi zá cie na naj vy š -
šom kon trol nom úra de a v slu žob ných úra doch uve de -
ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom bode,
vo štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode vy ko -
ná va ná rod ná rada ale bo jej or gán, kto rý si na ten to
účel zria di.

(14) Kon tro lu do dr žia va nia sys te mi zá cie vo Vo jen -
skom spra vo daj stve za bez pe ču je mi nis ter ob ra ny.

§ 6a

Re gis ter štát nych za mest nan cov

(1) Re gis ter štát nych za mest nan cov ob sa hu je osob né 
úda je.4a) Zoz nam osob ných úda jov je uve de ný v prí lo he
č. 5.

(2) Slu žob ný úrad je na úče ly ve de nia re gis tra opráv -
ne ný spra cú va� osob né úda je a pos ky to va� osob né
údaje4a) v roz sa hu pod ¾a od se ku 1 Úra du pre štát nu
služ bu.

(3) Úrad pre štát nu služ bu pos ky tu je a sprís tup ňu je
osob né údaje4a) z re gis tra štát nych za mest nan cov v roz -
sa hu pod ¾a od se ku 1 slu žob né mu úra du o štát nych za -
mest nan coch, kto rí v slu žob nom úra de vy ko ná va jú
štát nu služ bu.

(4) Re gis ter štát nych za mest nan cov ob sa hu je aj ïal -
šie úda je, kto rých roz sah a spô sob pos ky to va nia usta -
no ví slu žob ný pred pis, kto rý vydá Úrad pre štát nu služ -
bu.

§ 7

Slu žob ný úrad

(1) Slu žob ný úrad na úče ly toh to zá ko na je
a) mi nis ter stvo a iný ústred ný or gán štát nej sprá vy,
b) or gán ale bo úrad, kto rý vy ko ná va štát ne zá le ži tos ti,

a to:
1. Kan ce lá ria Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

(ïa lej len „kan ce lá ria ná rod nej rady“),
2. Kan ce lá ria pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky (ïa lej 

len „kan ce lá ria pre zi den ta“),
3. naj vy šší kon trol ný úrad,
4. Ústav ný súd Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len

„ústav ný súd“),
5. súd,
6. ge ne rál na pro ku ra tú ra, kraj ské pro ku ra tú ry,
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4) § 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 198/1994  Z. z. o vo jen skom spra vo daj stve v zne ní zá ko na č. 166/2003  Z. z.
4a) § 7 ods. 3 zá ko na č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.



vyš šia vo jen ská pro ku ra tú ra a vo jen ské ob vod né
pro ku ra tú ry,

7. Kan ce lá ria ve rej né ho ochran cu práv,
8. Kan ce lá ria Súd nej rady Slo ven skej re pub li ky (ïa -

lej len „kan ce lá ria súd nej rady“).
c) or gán miest nej štát nej sprá vy, ak oso bit ný pred pis

ne us ta no vu je inak,
d) iný or gán štát nej sprá vy,
e) út var Po li caj né ho zbo ru, kto rý určí mi nis ter vnút ra

Slo ven skej re pub li ky,
f) or ga ni zač ná zlož ka ozbro je ných síl ur če ná prí sluš -

ným mi nis ter stvom, v kto ré ho pô sob nos ti sú ozbro -
je né sily,

g) or ga ni zač ná zlož ka Vo jen ské ho spra vo daj stva,
h) or ga ni zač ná zlož ka Slo ven skej in for mač nej služ by,
i) út var Že lez nič nej po lí cie,
j) zá klad ný člá nok or ga ni zá cie Zbo ru vä zen skej a jus -

tič nej strá že.

(2) Slu žob ný úrad štát ne ho za mest nan ca na ok res nej 
pro ku ra tú re je kraj ská pro ku ra tú ra.

(3) Naj vy šší slu žob ný úrad je slu žob ný úrad, kto rý
nemá nad ria de ný slu žob ný úrad.

(4) Nad ria de ný slu žob ný úrad je slu žob ný úrad, kto rý 
ria di, kon tro lu je a ko or di nu je čin nos� pod ria de né ho
slu žob né ho úra du pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

§ 8

Osob ný úrad

(1) Osob ný úrad ako oso bit ný út var slu žob né ho úra -
du, v kto rom štát ny za mest na nec vy ko ná va štát nu
služ bu, za bez pe ču je pl ne nie úloh, kto ré slu žob né mu
úra du vy plý va jú zo štát no za mes tna nec kých vz�a hov.
Osob ný úrad za bez pe ču je aj uplat ňo va nie práv nych
vz�a hov za mest nan cov, kto rí ne pl nia úlo hy štát nej
sprá vy ale bo ne vy ko ná va jú štát ne zá le ži tos ti pod ¾a § 2
ods. 2 ale bo 4.

(2) Osob ný úrad ve dú ce ho slu žob né ho úra du je osob -
ný úrad jeho nad ria de né ho slu žob né ho úra du. Osob ný
úrad ve dú cich slu žob ných úra dov uve de ných v § 7
ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo štvr tom bode, v sied -
mom bo de a v ôs mom bo de a v písm. g) je osob ný úrad
slu žob né ho úra du, v kto rom vy ko ná va jú štát nu služ -
bu.

(3) Ak slu žob ný úrad nemá nad ria de ný slu žob ný
úrad, osob ný úrad ve dú ce ho slu žob né ho úra du je Úrad 
pre štát nu služ bu.

(4) Osob ný úrad štát ne ho za mest nan ca pod ¾a § 5
ods. 5, kto rý nie je ve dú cim slu žob né ho úra du, je osob -
ný úrad slu žob né ho úra du, v kto rom vy ko ná va štát nu
služ bu.

(5) Slu žob ný pred pis, kto rý vydá Úrad pre štát nu
služ bu, určí, v kto rých prí pa doch a za akých pod mie -
nok plní úlo hy osob né ho úra du osob ný úrad iné ho slu -
žob né ho úra du ako ten, v kto rom štát ny za mest na nec
vy ko ná va štát nu služ bu.

§ 9

Pred sta ve ný

(1) Pred sta ve ný je nad ria de ný štát ny za mest na nec,
kto rý je opráv ne ný dá va� pod ria de né mu štát ne mu za -
mest nan co vi po ky ny na vy ko ná va nie štát nej služ by a je 
po vin ný pl ni� voči pod ria de né mu štát ne mu za mest -
nan co vi úlo hy slu žob né ho úra du pri vy ko ná va ní štát -
nej služ by v roz sa hu ur če nom slu žob ným pred pi som.

(2) Pred sta ve ný pod ¾a od se ku 1 je aj nad ria de ný štát -
ny za mest na nec na Mi nis ter stve vnút ra Slo ven skej re -
pub li ky, kto ré ho práv ne pos ta ve nie ur ču je oso bit ný
pred pis.4b) Pred sta ve ný pod ¾a od se ku 1 je aj nad ria de -
ný vo jak, kto ré ho práv ne pos ta ve nie ur ču je oso bit ný
pred pis.4c)

(3) Pred sta ve ný môže by� len štát ny za mest na nec,
kto rý je vy me no va ný do stá lej štát nej služ by ale bo no -
mi no va nej štát nej služ by, ak ten to zá kon ne us ta no vu je 
inak.

(4) Usta no ve nie od se ku 3 sa ne vz�a hu je na pred sta -
ve né ho, kto rý je ve¾ vys lan com, a na pred sta ve né ho,
kto ré ho práv ny vz�ah upra vu je oso bit ný pred pis.2)

(5) Pred sta ve ný, kto rý je ve¾ vys lan com, ale bo iný
pred sta ve ný, kto rý je na čele za stu pi te¾ ské ho úra du
Slo ven skej re pub li ky v cu dzi ne, za bez pe ču je jed not ný
vý kon štát nej služ by v pri jí ma jú com štá te.

§ 10

Ve dú ci slu žob né ho úra du

(1) Ve dú ci slu žob né ho úra du (ïa lej len „ve dú ci úra -
du“) na úče ly toh to zá ko na je slu žob ne naj vy šší pred -
sta ve ný všet kým za mest nan com v prí sluš nom slu žob -
nom úra de. Ve dú ci úra du môže by� len štát ny
za mest na nec v stá lej štát nej služ be ale bo štát ny za -
mest na nec v no mi no va nej štát nej služ be, ak ten to zá -
kon ne us ta no vu je inak. Ve dú ci úra du plní úlo hy spo je -
né s ria de ním a kon tro lou vy ko ná va nia štát nej služ by
štát ny mi za mest nan ca mi v slu žob nom úra de, s uplat -
ňo va ním štát no za mes tna nec kých vz�a hov a iné úlo hy,
kto ré mu ulo ží mi nis ter ale bo pred sta ve ný v po li tic kej
funk cii.

(2) Ve dú ce ho úra du vy me nú va ve dú ci úra du nad ria -
de né ho slu žob né ho úra du. Ve dú ce ho úra du v slu žob -
nom úra de, kto rý nemá nad ria de ný slu žob ný úrad, vy -
me nú va pred se da Úra du pre štát nu služ bu (ïa lej len
„pred se da“).

(3) Ve dú ce ho úra du v slu žob nom úra de, kto rým je
mi nis ter stvo, vy me nú va pred se da na ná vrh mi nis tra
z uchá dza čov, kto rí boli úspeš ní vo vý be ro vom ko na ní.

(4) Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je Úrad
pre štát nu služ bu, je pred se da.

(5) Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je ge ne -
rál na pro ku ra tú ra, je ge ne rál ny pro ku rá tor. Ve dú ci
úra du, kto rým je kraj ská pro ku ra tú ra, je kraj ský pro -
ku rá tor. Ve dú ci úra du, kto rým je vyš šia vo jen ská pro -
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4b) § 4 zá ko na č. 73/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4c) § 3 ods. 1 zá ko na č. 370/1997 Z. z.



ku ra tú ra, je vyš ší vo jen ský pro ku rá tor. Ve dú ci úra du,
kto rým je vo jen ská ob vod ná pro ku ra tú ra, je vo jen ský
ob vod ný pro ku rá tor. Ve dú ci úra du, kto rým je or ga ni -
zač ná zlož ka Vo jen ské ho spra vo daj stva, je ria di te¾ tej to 
zlož ky.

  (6) Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je
kan ce lá ria ná rod nej rady, je ve dú ci kan ce lá rie ná rod -
nej rady. Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je
kan ce lá ria pre zi den ta, je ve dú ci kan ce lá rie pre zi den ta.
Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je ústav ný
súd, je ve dú ci kan ce lá rie ústav né ho súdu. Ve dú ci úra -
du v slu žob nom úra de, kto rým je naj vy šší kon trol ný
úrad, je pred se da naj vy ššie ho kon trol né ho úra du. Ve -
dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je Kan ce lá ria
ve rej né ho ochran cu práv, je ve dú ci Kan ce lá rie ve rej né -
ho ochran cu práv. Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de,
kto rým je kan ce lá ria súd nej rady, je ve dú ci kan ce lá rie
súd nej rady. Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým
je Ús tre die prá ce, so ciál nych ve cí a ro di ny, je ge ne rál ny 
ria di te¾ Ús tre dia prá ce, so ciál nych ve cí a ro di ny.

  (7) Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je Naj -
vy šší súd Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „naj vy šší
súd“), je pred se da Naj vy ššie ho súdu Slo ven skej re pub -
li ky (ïa lej len „pred se da naj vy ššie ho súdu“). Ve dú ci
úra du v slu žob nom úra de, kto rým je kraj ský súd, je
pred se da kraj ské ho súdu. Ve dú ci úra du v slu žob nom
úra de, kto rým je ok res ný súd, je pred se da ok res né ho
súdu. Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je vyš -
ší vo jen ský súd, je pred se da vyš šie ho vo jen ské ho súdu. 
Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto rým je vo jen ský
ob vo do vý súd, je pred se da vo jen ské ho ob vo do vé ho
súdu.

  (8) Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de uve de nom v § 7 
ods. 1 písm. b) a g) je vy me no va ný pod ¾a oso bit né ho
pred pi su;5) ve dú ci úra du v slu žob nom úra de uve de nom 
v § 7 ods. 1 písm. e) je usta no ve ný pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.5a)

  (9) Ve dú ci úra du v slu žob nom úra de, kto ré ho šta tu -
tár ny zá stup ca bol vy me no va ný do funk cie pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,5b) je táto oso ba.

(10) Ve dú ci úra du nad ria de né ho slu žob né ho úra du
toho úra du, kto ré ho šta tu tár ny zá stup ca bol vy me no -
va ný do funk cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5b) vy me nu -
je túto oso bu do stá lej štát nej služ by za ve dú ce ho úra -
du pod ¾a toh to zá ko na. Šta tu tár ny zá stup ca vy ko ná va
funk ciu ve dú ce ho úra du až do od vo la nia pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.5b)

(11) Pred se da od vo lá ve dú ce ho úra du, kto rý nemá
nad ria de ný slu žob ný úrad, ak
a) ne vy ka zu je po ža do va né vý sled ky v štát nej služ be

pod ¾a slu žob né ho hod no te nia,

b) ne mô že dlh šie ako šes� me sia cov pl ni� po vin nos ti ve -
dú ce ho úra du zo zdra vot ných dô vo dov,

c) ve dú ci úra du pí som ne po žia da Úrad pre štát nu služ -
bu o uvo¾ ne nie,

d) mi nis ter pred lo ží pred se do vi pí som ný ná vrh na od -
vo la nie ve dú ce ho úra du v slu žob nom úra de, kto rým
je mi nis ter stvo, ale bo

e) za ni kol ale bo sa zru šil slu žob ný úrad.

(12) Slu žob ný úrad za ra dí od vo la né ho ve dú ce ho úra -
du pod ¾a od se ku 11 na vy ko ná va nie štát nej služ by na
štát no za mes tna nec ké mies to do od bo ru štát nej služ by, 
pre kto rý spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 14, a na tú istú
funk ciu (§ 16 ods. 3), ak sa štát ny za mest na nec ne do -
hod ne so slu žob ným úra dom inak. Ak slu žob ný úrad
ta ké to mies to nemá, po stu pu je
a) pri od vo la ní pod ¾a od se ku 11 písm. a) pod ¾a § 40 ods. 3,
b) pri od vo la ní pod ¾a od se ku 11 písm. b) až e) pod ¾a

§ 40 ods. 2 písm. c).

(13) Usta no ve nie od se ku 12 ne pla tí pri od vo la ní ve -
dú ce ho úra du v no mi no va nej štát nej služ be, u kto ré ho
sa po stu pu je pod ¾a § 33.

§ 11

Slu žob né pred pi sy

(1) Slu žob né pred pi sy ur ču jú v me dzi ach toh to zá ko -
na po dro bnos ti vy ko ná va nia štát nej služ by štát nych
za mest nan cov, ur ču jú roz sah opráv ne nia pred sta ve -
ných dá va� štát nym za mest nan com po ky ny na vy ko ná -
va nie štát nej služ by a pl ni� voči štát nym za mest nan -
com úlo hy slu žob né ho úra du pod ¾a toh to zá ko na.
Slu žob né pred pi sy pod ria de né ho slu žob né ho úra du
ne smú by� v roz po re so slu žob ný mi pred pis mi nad ria -
de né ho slu žob né ho úra du. Slu žob ný pred pis nad ria de -
né ho slu žob né ho úra du je zá väz ný pre pod ria de ný slu -
žob ný úrad. So slu žob ný mi pred pis mi musí by� štát ny
za mest na nec riad ne oboz ná me ný.

(2) Slu žob né pred pi sy vy dá va Úrad pre štát nu služ bu
a slu žob ný úrad.

Sys te mi zá cia 

§ 12

(1) Sys te mi zá cia pod ¾a toh to zá ko na je po čet štát no -
za mes tna nec kých miest štát nych za mest nan cov v roz -
poč to vých ka pi to lách a v ich rám ci v slu žob ných úra -
doch ale bo v sku pi nách slu žob ných úra dov v čle ne ní
pod ¾a funk cií (§ 16).

(2) V sys te mi zá cii sa ur ču je aj po čet štát no za mes tna -
nec kých miest mi mo riad nej výz namnos ti (§ 55), v rám -
ci nich aj po čet štát no za mes tna nec kých miest, na kto ré 
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5) Na prí klad zá kon č. 335/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 16/1993 Z. z. v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 38/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 143 ods. 5 zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 350/1996 Z. z., zá kon č. 564/2001 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 198/1994 Z. z. v zne ní zá ko na č. 166/2003 Z. z., zá kon č. 185/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

5a) Zá kon č. 73/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
5b) Na prí klad zá kon č. 150/2001 Z. z. v zne ní zá ko na č. 182/2002 Z. z., zá kon č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né ho trhu vo ve -

ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 95/2000 Z. z. o in špek cii
prá ce a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 9 zá ko na č. 525/2003  Z. z. o štát nej sprá ve sta rost li -
vos ti o ži vot né pros tre die a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



sa vz�a hu je osob ný plat, a po čet štát no za mes tna nec kých
miest pod ¾a § 25 ods. 2 písm. a) a b).

  (3) Sú čas �ou sys te mi zá cie je aj ob jem mzdo vých
pros tried kov ur če ných na pla ty štát nych za mest nan -
cov.

  (4) Spô sob ur če nia štát no za mes tna nec kých miest,
na kto ré sa vz�a hu je osob ný plat pod ¾a od se ku 2, usta -
no ví na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„na ria de nie vlá dy“).

  (5) Slu žob ný úrad, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak, je po vin ný pred kla da� Úra du pre štát nu služ bu
a Mi nis ter stvu fi nan cií Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„mi nis ter stvo fi nan cií“) pros tred níc tvom správ cu roz -
poč to vej ka pi to ly pod klad na zos ta ve nie ná vr hu sys te -
mi zá cie na kaž dý roz poč to vý rok pod ¾a sta vu k 1. mar -
cu bež né ho roka. Ok res ná pro ku ra tú ra a kraj ská
pro ku ra tú ra pred kla dá ten to pod klad pros tred níc tvom 
ge ne rál nej pro ku ra tú ry, vyš ší vo jen ský súd, vo jen ský
ob vo do vý súd a vo jen ská sú čas� ge ne rál nej pro ku ra tú -
ry, vyš šia vo jen ská pro ku ra tú ra a vo jen ská ob vod ná
pro ku ra tú ra pros tred níc tvom Mi nis ter stva ob ra ny Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo ob ra ny“).

  (6) Úrad pre štát nu služ bu je opráv ne ný pod klad
pod ¾a od se ku 5 pre skú ma� a vy žia da� si jeho do pl ne nie
ale bo pre pra co va nie.

  (7) Ná vrh sys te mi zá cie vy pra cu je Úrad pre štát nu
služ bu v spo lu prá ci s mi nis ter stvom fi nan cií a so
správ ca mi roz poč to vých ka pi tol. Ná vrh sys te mi zá cie
mi nis ter stva ob ra ny, slu žob ných úra dov v je ho pô sob -
nos ti, vyš šie ho vo jen ské ho súdu, vo jen ské ho ob vo do -
vé ho súdu, vo jen skej sú čas ti ge ne rál nej pro ku ra tú ry
a vo jen ských pro ku ra túr vy pra cu je mi nis ter stvo ob ra -
ny s mi nis ter stvom fi nan cií a ozna mu jú ho Úra du pre
štát nu služ bu. Ná vrh sys te mi zá cie kraj ských sú dov
a ok res ných sú dov vy pra cu je mi nis ter stvo spra vod li -
vos ti v spo lu prá ci s mi nis ter stvom fi nan cií a ozna mu jú
ho Úra du pre štát nu služ bu. Ná vrh sys te mi zá cie mi nis -
ter stva za hra nič ných vecí vy pra cu je mi nis ter stvo za -
hra nič ných ve cí v spo lu prá ci s mi nis ter stvom fi nan cií
a ozna mu jú ho Úra du pre štát nu služ bu. Naj vy šší kon -
trol ný úrad a slu žob né úra dy uve de né v § 7 ods. 1
písm. b) v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom bode,
v sied mom bo de a v ôs mom bode pred kla da jú ná vrh
sys te mi zá cie ná rod nej rade ale bo jej or gá nu, kto rý si na 
ten to účel zria di, a ná sled ne ho ozna mu jú Úra du pre
štát nu služ bu a mi nis ter stvu fi nan cií tak, aby mo hol
by� schvá le ný v ter mí ne, v kto rom vlá da roz ho du je
o ná vr hu zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz -
poč to vý rok.

  (8) Ná vrh sys te mi zá cie vy pra co va ný pod ¾a od se ku 7
pred kla dá Úrad pre štát nu služ bu do kon ca júna bež -
né ho roka mi nis ter stvu fi nan cií a vlá de.

  (9) Sys te mi zá ciu schva ¾u je vlá da pri pre ro kú va ní
ná vr hu zá ko na o štát nom roz po čte na prí sluš ný roz -
poč to vý rok. Zme ny v sys te mi zá cii po schvá le ní zá ko na
o štát nom roz po čte vy ko ná vlá da.

(10) Zme ny v sys te mi zá cii schvá le nej pod ¾a od se ku 9, 
kto ré ne za kla da jú ná rok na štát ny roz po čet, ok rem
štát no za mes tna nec kých miest, na kto ré sa vz�a hu je
osob ný plat, a s vý nim kou zvý še né ho poč tu štát no za -

mes tna nec kých miest v jed not li vých roz poč to vých
ka pi to lách, schva ¾u je správ ca roz poč to vej ka pi to ly.
Zme ny v sys te mi zá cii schvá le nej pod ¾a od se ku 9, kto ré
za kla da jú ná rok na štát ny roz po čet, schva ¾u je na ná -
vrh správ cu roz poč to vej ka pi to ly vlá da ale bo po po ve re -
ní vlá dou mi nis ter fi nan cií. Ve dú ci prí sluš né ho slu žob -
né ho úra du in for mu je Úrad pre štát nu služ bu
o usku toč ne ných zme nách v sys te mi zá cii. Zme ny
v sys te mi zá cii naj vy ššie ho kon trol né ho úra du a slu -
žob ných úra dov uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom 
bode, dru hom bode, vo štvr tom bode, v sied mom bo de
a v ôs mom bode mož no vy ko na� len s pred chá dza jú cim
sú hla som ná rod nej rady ale bo jej or gá nu, kto rý si na
ten to účel zria di.

§ 13

(1) Ve dú ci úra du je po vin ný
a) sle do va�, za bez pe či� a do dr žia va� pl ne nie schvá le nej 

sys te mi zá cie,
b) ozna mo va� Úra du pre štát nu služ bu ob sa de nie štát -

no za mes tna nec ké ho mies ta v slu žob nom úra de
a uvo¾ ne nie štát no za mes tna nec ké ho mies ta v slu -
žob nom úra de; to sa ne vz�a hu je na ve dú cich slu žob -
ných úra dov uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) a g) a na
ve dú ce ho slu žob né ho úra du, kto rým je mi nis ter stvo 
za hra nič ných vecí.

(2) Pô sob nos� ve dú ce ho úra du pod ¾a od se ku 1 vy ko -
ná va vo vz�a hu k
a) ok res né mu sú du a kraj ské mu súdu ve dú ci úra du

mi nis ter stva spra vod li vos ti,
b) naj vy ššie mu súdu pred se da naj vy ššie ho súdu,
c) pro ku ra tú re ge ne rál ny pro ku rá tor.

DRU HÁ  HLA  VA

VZNIK, ZME NA A SKON ČE NIE
ŠTÁT NO ZA MES TNA NEC KÉ HO PO ME RU

§ 14

Pri ja tie do štát nej služ by

(1) Do štát nej služ by na prí sluš né štát no za mes tna -
nec ké mies to v prí sluš nom od bo re štát nej služ by mož -
no pri ja� ob ča na, kto rý sa uchá dza o štát nu služ bu (ïa -
lej len „uchá dzač“), ak spĺ ňa tie to pred po kla dy:
a) do sia hol vek 18 ro kov,
b) má spô so bi los� na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu,
c) je bez ú hon ný a ne bol pre pus te ný zo štát nej služ by

pod ¾a § 61 ods. 2 písm. c) až e),
d) spĺ ňa kva li fi kač né pred po kla dy,
e) je zdra vot ne spô so bi lý na vy ko ná va nie štát nej služ -

by,
f) má tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
g) ovlá da štát ny ja zyk,
h) ovlá da cu dzí ja zyk, ak túto po žia dav ku na vy ko ná va -

nie štát nej služ by určí slu žob ný pred pis, kto rý vydá
Úrad pre štát nu služ bu; v slu žob ných úra doch uve -
de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo štvr -
tom bode, v sied mom bode, v ôs mom bo de
a v písm. g) a v slu žob nom úra de, kto rým je mi nis ter -
stvo za hra nič ných vecí, to ur čia slu žob né pred pi sy,
kto ré vy da jú tie to slu žob né úra dy,
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i) úspeš ne ab sol vo val vý be ro vé ko na nie na prí prav nú
štát nu služ bu ale bo spĺ ňa pred po kla dy na do čas nú
štát nu služ bu pod ¾a § 25 ods. 2 písm. a) a c),

j) je opráv ne ný oboz na mo va� sa s uta jo va ný mi sku toč -
nos �a mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5c) ak sa toto
opráv ne nie na vý kon štát nej služ by po ža du je.

(2) Bez ú hon ný ob čan na úče ly toh to zá ko na je ob čan, 
kto rý ne bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný
čin. Bez ú hon nos� sa pre u ka zu je do lo že ním vý pi su z re -
gis tra trestov6) nie star ším ako tri me sia ce.

  (3) Kva li fi kač né pred po kla dy na úče ly toh to zá ko na
sú:
a) vzde la nie,
b) oso bit né kva li fi kač né pred po kla dy pod ¾a oso bit né ho 

pred pi su,7) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

  (4) Vzde la nie na úče ly toh to zá ko na je
a) úpl né stred né vzde la nie ale bo úpl né stred né od bor -

né vzde la nie (ïa lej len „úpl né stred né vzde la nie“),
b) vyš šie od bor né vzde la nie,
c) vy so ko škol ské vzde la nie zís ka né ab sol vo va ním ba -

ka lár ske ho štú dia (ïa lej len „vy so ko škol ské vzde la -
nie pr vé ho stup ňa“) ale bo

d) vy so ko škol ské vzde la nie zís ka né ab sol vo va ním ma -
gis ter ské ho štú dia ale bo in ži nier ske ho štú dia, ale bo
dok to rské ho štú dia (ïa lej len „vy so ko škol ské vzde -
la nie dru hé ho stup ňa“).

  (5) Kva li fi kač né pred po kla dy sú uve de né v cha rak -
te ris ti kách pla to vých tried štát ne ho za mest nan ca
v prí lo he č. 1.

  (6) Na do bud nu tie vzde la nia uve de né ho v od se ku 4
sa po su dzu je pod ¾a oso bit ných pred pi sov.8)

  (7) Oso bit né kva li fi kač né pred po kla dy pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su zís ka va ča ka te¾ v prí prav nej štát nej
služ be (§ 19) adap tač ným vstup ným vzde lá va ním
a adap tač ným prí prav ným vzde lá va ním, kto ré sa kon čí
skúš kou pred vy me no va ním štát ne ho za mest nan ca do
stá lej štát nej služ by.

  (8) Spl ne nie kva li fi kač ných pred po kla dov pod ¾a od -
se kov 3, 4 a 7 ne mož no od pus ti�, ak ten to zá kon ne us -
ta no vu je inak.

  (9) Po su dzo va nie zdra vot nej spô so bi los ti na úče ly
toh to zá ko na je ove re nie zdra vot nej spô so bi los ti štát -
ne ho za mest nan ca vy ko ná va� štát nu služ bu v slu žob -
nom úra de v prí sluš nom od bo re štát nej služ by. Po su -
dzo va nie zdra vot nej spô so bi los ti upra vu je oso bit ný
pred pis.9)

(10) Uchá dza ča mož no pri ja� len do prí prav nej štát -
nej služ by, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(11) Pred po kla dy usta no ve né v od se ku 1 písm. b) až
f), ako aj pred po klad štát ne ho ob čian stva Slo ven skej

re pub li ky musí štát ny za mest na nec spĺ ňa� po celý čas
vy ko ná va nia štát nej služ by. Kva li fi kač né pred po kla dy
usta no ve né v od se ku 3 písm. b) ne mu sí spĺ ňa� štát ny
za mest na nec v prí prav nej štát nej služ be a v do čas nej
štát nej služ be pod ¾a § 25 ods. 2 písm. c).

(12) Pred po kla dy pod ¾a od se ku 1 sa vz�a hu jú aj na
ob ča na člen skej kra ji ny Eu róp skej únie. Zoz nam štát -
no za mes tna nec kých miest, o kto ré sa môže uchá dza�
len ob čan, upra ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá Úrad pre štát nu služ bu.

§ 15

Ob sa dzo va nie štát no za mes tna nec kých
miest a vý be ro vé ko na nie na vo¾ né

štát no za mes tna nec ké mies ta

(1) Vo¾ né štát no za mes tna nec ké mies ta ok rem mies ta 
pred sta ve né ho sa ob sa dzu jú na zá kla de ur če nia ve dú -
cim úra du
a) zo štát nych za mest nan cov [§ 27 písm. b) ale bo k)]

ale bo
b) vý be ro vým ko na ním, na kto rom sa môže zú čast ni� aj 

uchá dzač, kto rý nie je štát ny za mest na nec.

(2) Ak sa ob sa dzu je vo¾ né štát no za mes tna nec ké
mies to pod ¾a od se ku 1  písm. a), štát ny za mest na nec
musí spĺ ňa� pred po kla dy pod ¾a § 14 a mu sí
a) by� za ra de ný mimo čin nej štát nej služ by z dô vo du

zru še nia jeho štát no za mes tna nec ké ho mies ta a vy -
ko ná val štát nu služ bu v tom is tom od bo re ale bo

b) o vo¾ né štát no za mes tna nec ké mies to sa uchá dza�.

(3) Ak sa štát no za mes tna nec ké mies to ob sa dzu je
pod ¾a od se ku 1 písm. a) a uchá dza jú sa o je ho ob sa de -
nie dva ja ale bo viac štát nych za mest nan cov, môže slu -
žob ný úrad pri jeho ob sa dzo va ní po stu po va� pri me ra ne 
pod ¾a od se kov 6 až 9.

(4) Väč ší po čet vo¾ ných štát no za mes tna nec kých
miest v tom is tom od bo re štát nej služ by ale bo v tom is -
tom slu žob nom úra de sa môže ob sa di� na zá kla de vý -
sled kov spo loč né ho vý be ro vé ho ko na nia; na spo loč né
vý be ro vé ko na nie sa pri me ra ne vz�a hu jú usta no ve nia
od se kov 5 až 13 a 19.

(5) Vý be ro vým ko na ním na ob sa de nie vo¾ né ho štát -
no za mes tna nec ké ho mies ta v prí sluš nom od bo re štát -
nej služ by sa ove ru jú schop nos ti, osob nost né vlast nos -
ti a od bor né zna los ti uchá dza ča, kto ré sú pot reb né
ale bo vhod né vzh¾a dom na po va hu po vin nos tí, kto ré
má štát ny za mest na nec vy ko ná va� v štát nej služ be. Vý -
be ro vé ko na nie sa usku toč ňu je bez oh¾a du na po hla -
vie, rasu, far bu ple ti, se xu ál nu orien tá ciu, ja zyk, vie ru,
ná bo žen stvo, po li tic ké či iné zmýš ¾a nie uchá dza čov,
ich ná rod ný ale bo so ciál ny pô vod, prí sluš nos� k ná rod -
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5c) Zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Zá kon č. 311/1999  Z. z. o re gis tri tres tov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) Na prí klad na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 156/2002  Z. z. o od bor nej spô so bi los ti pra cov ní kov v zdra vot níc tve, zá kon

č. 337/1998  Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon
Slo ven skej ná rod nej ra dy č. 51/1988 Zb. o ban skej čin nos ti, vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá -
kon č. 153/2001  Z. z. v zne ní zá ko na č. 458/2003  Z. z.

8) § 8 ods. 2 a 3 a § 59 zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 52 a 53 zá ko na č. 131/2002  Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

9) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995  Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov.



nos ti ale bo k et nic kej sku pi ne ale bo ma je tok, ale bo iné
pos ta ve nie (§ 3 ods. 2).

(6) Vý be ro vé ko na nie vy hla su je Úrad pre štát nu služ -
bu vo Ves tní ku ale bo v tla či, prí pad ne v iných ve rej nos -
ti vše obec ne prí stup ných pros tried koch ma so vej ko -
mu ni ká cie naj me nej tri týžd ne pred jeho za ča tím
s uve de ním úda jov o štát no za mes tna nec kom mies te,
kto rý mi sú:
a) ná zov slu žob né ho úra du vrá ta ne obce, kde je síd lo

slu žob né ho úra du ale bo jeho or ga ni zač nej jed not ky
(ïa lej len „síd lo slu žob né ho úra du“),

b) druh štát nej služ by a ob sa dzo va ná funk cia; to ne -
pla tí pri ozná me ní o spo loč nom vý be ro vom ko na ní
a pri ozná me ní o hro mad nom vý be ro vom ko na ní,

c) od bor štát nej služ by,
d) pred po kla dy na vy ko ná va nie štát nej služ by pod ¾a

§ 14; to ne pla tí pri ozná me ní o spo loč nom vý be ro -
vom ko na ní a pri ozná me ní o hro mad nom vý be ro -
vom ko na ní,

e) zoz nam po ža do va ných do kla dov,
f) dá tum a mies to po da nia žia dos ti.

(7) Vý be ro vé ko na nie usku toč ňu je vý be ro vá ko mi sia, 
kto rú zria ïu je Úrad pre štát nu služ bu zo štát nych za -
mest nan cov v stá lej štát nej služ be. Vý be ro vá ko mi sia
má pä� čle nov, z to ho naj me nej jed né ho čle na z prí sluš -
né ho od bo ru štát nej služ by. Pred se da vý be ro vej ko mi -
sie je štát ny za mest na nec s naj vy ššou funk ciou. Ak je
vo vý be ro vej ko mi sii viac štát nych za mest nan cov s rov -
na kou funk ciou, pred se du vý be ro vej ko mi sie vy me nu je 
Úrad pre štát nu služ bu. Ak je člen vý be ro vej ko mi sie
pred po ja tý, ozná mi túto sku toč nos� Úra du pre štát nu
služ bu.

  (8) Vý be ro vé ko na nie na naj vy ššom kon trol nom
úra de usku toč ňu je vý be ro vá ko mi sia, kto rú zria ïu je
pred se da naj vy ššie ho kon trol né ho úra du zo štát nych
za mest nan cov v stá lej štát nej služ be. Vý be ro vá ko mi -
sia má pä� čle nov. Pred se da vý be ro vej ko mi sie je štát ny 
za mest na nec s naj vy ššou funk ciou. Ak je vo vý be ro vej
ko mi sii viac štát nych za mest nan cov s rov na kou funk -
ciou, pred se du vý be ro vej ko mi sie vy me nu je pred se da
naj vy ššie ho kon trol né ho úra du. Vý be ro vé ko na nie
v slu žob ných úra doch uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b)
v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom bode, v sied -
mom bo de a v ôs mom bo de a v slu žob nom úra de, kto -
rým je mi nis ter stvo za hra nič ných vecí, usku toč ňu je
vý be ro vá ko mi sia, kto rú zria ïu je ve dú ci toh to slu žob -
né ho úra du zo štát nych za mest nan cov v stá lej štát nej
služ be. Vý be ro vá ko mi sia má pä� čle nov, z to ho naj me -
nej troch čle nov z prí sluš né ho od bo ru štát nej služ by.
Pred se da vý be ro vej ko mi sie je štát ny za mest na nec
s naj vy ššou funk ciou. Ak je vo vý be ro vej ko mi sii viac
štát nych za mest nan cov s rov na kou funk ciou, pred se -
du vý be ro vej ko mi sie vy me nu je ve dú ci úra du.

  (9) Uchá dza ča, kto rý spĺ ňa pred po kla dy usta no ve -
né v § 14 ods. 1 písm. a) až h), Úrad pre štát nu služ bu
po zve na vý be ro vé ko na nie naj me nej se dem dní pred
jeho za ča tím.

(10) Vý be ro vá ko mi sia zhod no tí vý sle dok vý be ro vé ho
ko na nia a na zá kla de vý sled kov určí po ra die uchá dza -
čov. Po ra die uchá dza čov je zá väz né pri ob sa dzo va ní
vo¾ ných štát no za mes tna nec kých miest; to ne pla tí, ak

sa vý be ro vé ko na nie usku toč ni lo na vo¾ né štát no za -
mes tna nec ké mies to ve dú ce ho úra du ale bo
pred sta ve né ho v slu žob nom úra de, kto rým je mi nis ter -
stvo, a kto ré ho pod ¾a or ga ni zač né ho po riad ku pria mo
ria di mi nis ter.

(11) Sú čas �ou ove ro va nia schop nos tí uchá dza ča je
pí som ný test ove re nia schop nos tí a osob nost ných
vlast nos tí. Ok ruh funk cií, na kto ré sa vy ža du je ove ro -
va nie schop nos tí a osob nost ných vlast nos tí uchá dza ča 
pí som ným tes tom, a kri té riá na ove ro va nie tých to
schop nos tí určí slu žob ný pred pis, kto rý vydá Úrad pre
štát nu služ bu; v slu žob ných úra doch uve de ných v § 7
ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom
bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode ok ruh funk cií
a kri té riá ur čia tie to slu žob né úra dy v slu žob nom pred -
pi se.

(12) Úrad pre štát nu služ bu pí som ne ozná mi uchá -
dza čom vý sle dok vý be ro vé ho ko na nia do de sia tich dní
od jeho skon če nia.

(13) Ak vý be ro vá ko mi sia na zá kla de vý be ro vé ho ko -
na nia ne vy be rie uchá dza ča na vo¾ né štát no za mes tna -
nec ké mies to do štát nej služ by, pre to že žiad ny uchá -
dzač ne vy ho vu je, Úrad pre štát nu služ bu vy hlá si nové
vý be ro vé ko na nie.

(14) Po dro bnos ti o vý be ro vom ko na ní usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá Úrad pre
štát nu služ bu.

(15) Po dro bnos ti o vý be ro vom ko na ní na ob sa de nie
štát no za mes tna nec kých miest na sú doch usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis -
ter stvo spra vod li vos ti.

(16) Usta no ve nia od se kov 1 až 6 a od se kov 9 až 13 sa
vz�a hu jú aj na vý be ro vé ko na nie na štát nu služ bu na
pro ku ra tú re s tým, že pô sob nos� pred se du vy ko ná va
ge ne rál ny pro ku rá tor a pô sob nos� Úra du pre štát nu
služ bu ge ne rál na pro ku ra tú ra. Vý be ro vé ko na nie na
pro ku ra tú re usku toč ňu je vý be ro vá ko mi sia, kto rú
zria ïu je ge ne rál ny pro ku rá tor. Vý be ro vá ko mi sia má
pä� čle nov; tra ja čle no via mu sia by� pro ku rá to ri, dva ja
čle no via štát ni za mest nan ci z prí sluš né ho od bo ru štát -
nej služ by. Pred se du vý be ro vej ko mi sie vy me nú va ge -
ne rál ny pro ku rá tor. Po dro bnos ti o vý be ro vom ko na ní
na ob sa de nie štát no za mes tna nec kých miest na pro ku -
ra tú re usta no ví oso bit ný pred pis, kto rý vydá ge ne rál ny
pro ku rá tor. Ten to pred pis sa uve rej ní v Zbier ke zá ko -
nov Slo ven skej re pub li ky.

(17) Po dro bnos ti o vý be ro vom ko na ní v slu žob ných
úra doch uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode
až vo štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode ur -
čia slu žob né pred pi sy, kto ré vy da jú tie to slu žob né úra -
dy. Usta no ve nia od se kov 1 až 13 sa po u ži jú pri me ra ne.

(18) Po dro bnos ti o vý be ro vom ko na ní na ob sa de nie
štát no za mes tna nec kých miest na mi nis ter stve za hra -
nič ných vecí usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis, kto rý vydá mi nis ter stvo za hra nič ných vecí.

(19) Pred se da môže po vy hlá se ní vý be ro vé ho ko na -
nia, zria de ní vý be ro vej ko mi sie a vy me no va ní jej pred -
se du pí som ne po ve ri� ve dú ce ho úra du toho slu žob né -
ho úra du, v kto rom sa ob sa dzu je štát no za mes tna nec ké 
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mies to, ale bo ve dú ce ho úra du nad ria de né ho slu žob né -
ho úra du vy ko na ním vý be ro vé ho ko na nia.

§ 15a

Hro mad né vý be ro vé ko na nie

(1) Na zís ka nie štát nych za mest nan cov na väč ší po -
čet štát no za mes tna nec kých miest, kto rí majú mi mo -
riad ne osob nost né pred po kla dy a oso bit né od bor né
zna los ti, môže pred se da vy hlá si� hro mad né vý be ro vé
ko na nie aj bez ur če nia štát no za mes tna nec kých miest.
Ak hro mad né vý be ro vé ko na nie ne bo lo vy pí sa né na
kon krét ne štát no za mes tna nec ké mies to, ob sa de nie
štát no za mes tna nec ké ho mies ta úspeš ným uchá dza -
čom vy ko ná Úrad pre štát nu služ bu s prí sluš ným slu -
žob ným úra dom.

(2) Hro mad né vý be ro vé ko na nie vy hla su je pred se da
na ob sa de nie štát no za mes tna nec kých miest v 7. až 11.
pla to vej trie de v jed nom od bo re ale bo vo via ce rých od -
bo roch štát nej služ by.

(3) Na hro mad né vý be ro vé ko na nie sa pri me ra ne
vz�a hu jú usta no ve nia § 15.

(4) Pri ove ro va ní mi mo riad nych osob nost ných pred -
po kla dov a oso bit ných od bor ných zna los tí uchá dza ča
v hro mad nom vý be ro vom ko na ní spo lu pra cu je vý be ro -
vá ko mi sia s vy bra ný mi od bor ník mi z ob las ti per so na -
lis ti ky, psy cho ló gie, pe da go gi ky a prí buz ných ved ných
od bo rov.

(5) Vý be ro vá ko mi sia na zá kla de vý sled kov hro mad -
né ho vý be ro vé ho ko na nia sú čas ne od po ru čí za ra de nie
úspeš ných uchá dza čov na kon krét ne štát no za mes tna -
nec ké mies ta v slu žob ných úra doch.

§ 16

Vznik štát no za mes tna nec ké ho po me ru

(1) Štát no za mes tna nec ký po mer vzni ká na zá kla de
vy me no va nia na štát no za mes tna nec ké mies to dňom
ur če ným v pí som nom roz hod nu tí o vy me no va ní a zlo že -
ním s¾u bu (§ 18). S¾ub sa skla dá pri odo vzda ní roz hod -
nu tia o vy me no va ní. Štát no za mes tna nec ký po mer ne -
vznik ne, ak uchá dzač od mie tol zlo ži� s¾ub ale bo ho
zlo žil s vý hra dou. Sú čas ne s roz hod nu tím o vy me no va -
ní sa štát ne mu za mest nan co vi odo vzdá roz hod nu tie
o výš ke a zlo že ní funk čné ho pla tu a pí som né ozná me -
nie o týž den nom slu žob nom ča se a o dĺž ke do vo len ky.
Vy me no va nie vy ko ná ve dú ci úra du ok rem vy me no va -
nia do do čas nej štát nej služ by od bor ní ka pl nia ce ho
úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du ná rod nej
rady ale bo pod pred se du ná rod nej rady, kto ré vy ko ná
člen vlá dy, pre zi dent, pred se da ná rod nej rady ale bo
pod pred se da ná rod nej rady.

(2) Vy me no va nie do štát nej služ by na štát no za mes t -
na nec ké mies to mož no usku toč ni� len za pred po kla du,
že štát no za mes tna nec ké mies to pod ¾a schvá le nej sys -
te mi zá cie je vo¾ né.

(3) Štát ne mu za mest nan co vi v stá lej štát nej služ be
ale bo v do čas nej štát nej služ be pod ¾a naj ná roč nej šej
čin nos ti, kto rú má pod ¾a opi su čin nos tí na prí sluš nom
štát no za mes tna nec kom mies te vy ko ná va� v sú la de

s prí lo hou č. 1, pat rí funk cia v 1. až 11. pla to vej trie de;
štát nym za mest nan com, kto rí po be ra jú osob ný plat,
pat rí funk cia bez vz�a hu k pla to vej trie de.

Funk cia Pla to vá trie da

re fe rent  1.
samo stat ný re fe rent 2.
od bor ný re fe rent 3.
hlav ný re fe rent 4.
rad ca 5.
samo stat ný rad ca 6.
od bor ný rad ca, ok res ný rad ca 7.
hlav ný rad ca, kraj ský rad ca 8.
štát ny rad ca 9.
hlav ný štát ny rad ca   10.
ge ne rál ny štát ny rad ca   11.

(4) Prie mer pla to vých tried, kto rý musí slu žob ný
úrad ale bo sku pi na slu žob ných úra dov do dr ža� pri
tvor be sys te mi zá cie, môže usta no vi� na ria de nie vlá dy;
to ne pla tí pre slu žob ný úrad, kto rým je kraj ský súd,
a slu žob ný úrad, kto rým je ok res ný súd, a pre slu žob né 
úra dy uve de né v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru -
hom bode, vo štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom
bode.

(5) V slu žob nom úra de, kto rý má ok res nú pô sob nos�, 
pat rí štát ne mu za mest nan co vi funk cia ok res ný rad ca,
ak vy ko ná va naj ná roč nej šiu čin nos� za ra de nú do 7.
pla to vej trie dy. V slu žob nom úra de, kto rý má kraj skú
pô sob nos�, pat rí štát ne mu za mest nan co vi funk cia
kraj ský rad ca, ak vy ko ná va naj ná roč nej šiu čin nos� za -
ra de nú do 8. pla to vej trie dy.

(6) Štát ny za mest na nec v prí prav nej štát nej služ be
(ïa lej len „ča ka te¾“) sa za ra dí do funk cie zod po ve da jú -
cej ná roč nos ti ním vy ko ná va nej čin nos ti.

§ 17

Roz hod nu tie o vy me no va ní do štát nej služ by

(1) Roz hod nu tie o vy me no va ní do štát nej služ by ob -
sa hu je
a) me no a priez vis ko štát ne ho za mest nan ca, dá tum

a mies to na ro de nia, rod né čís lo a mies to tr va lé ho po -
by tu,

b) funk ciu štát ne ho za mest nan ca,
c) druh štát nej služ by,
d) od bor štát nej služ by,
e) slu žob ný úrad vrá ta ne síd la slu žob né ho úra du,
f) pra vi del né mies to vý ko nu štát nej služ by,
g) dĺž ku krat šie ho slu žob né ho času, ak bol po vo le ný,
h) čas tr va nia do čas nej štát nej služ by.

(2) Prí lo hou roz hod nu tia pod ¾a od se ku 1 je opis štát -
no za mes tna nec ké ho mies ta.

§ 18

S¾ub

(1) Štát ny za mest na nec skla dá s¾ub, kto rý znie:

„S¾u bu jem na svo ju čes� ver nos� Slo ven skej re pub li -
ke. Pri vy ko ná va ní štát nej služ by bu dem do dr žia va�
Ús ta vu Slo ven skej re pub li ky, ústav né zá ko ny, zá ko ny,
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ostat né vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy, Etic ký kó -
dex štát ne ho za mest nan ca a slu žob né pred pi sy a v sú -
la de s ni mi sa bu dem ria di� po kyn mi pred sta ve ných.
Svo je po vin nos ti bu dem vy ko ná va� riad ne, čest ne, sve -
do mi te a ne stran ne.“

(2) S¾ub je zlo že ný, ak po jeho pre čí ta ní ten, kto ho
skla dá, vy hlá si „tak s¾u bu jem“ a vy hlá se nie po tvr dí
vlast no ruč ným pod pi som na prí sluš nej lis ti ne. Na tej to
lis ti ne musí by� uve de ný dá tum zlo že nia s¾u bu.

§ 19

Prí prav ná štát na služ ba

(1) Prí prav ná štát na služ ba je prí pra va na vy ko ná va -
nie stá lej štát nej služ by v prí sluš nom od bo re štát nej
služ by. Prí prav nú štát nu služ bu vy ko ná va ča ka te¾.

(2) Skú šob ná le ho ta je tri me sia ce a ply nie odo dňa
vzni ku štát no za mes tna nec ké ho po me ru. Do skú šob nej 
le ho ty sa ne za po čí ta va čas vy ko ná va nia štát nej služ by
uve de ný v § 73 ods. 1 ok rem pís me na d).

(3) Prí prav ná štát na služ ba trvá naj me nej tri me sia ce
a naj viac šes� me sia cov, ak ten to zá kon ale bo oso bit ný
predpis2) ne us ta no vu je inak. Prí prav ná štát na služ ba
sa pre dĺ ži naj viac na je den rok, ak je v rám ci prí prav nej
štát nej služ by štát ny za mest na nec po vin ný zís ka� oso -
bit né kva li fi kač né pred po kla dy pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su;7) pre dĺ že nie sa ne vz�a hu je na práv nych ča ka te ¾ov
pro ku ra tú ry. Prí prav ná štát na služ ba ply nie odo dňa
vzni ku štát no za mes tna nec ké ho po me ru a kon čí sa vy -
ko na ním kva li fi kač nej skúš ky za účas ti ško li te ¾a.

(4) Sú čas �ou prí prav nej štát nej služ by je od bor ná
prí pra va ča ka te ¾a a od bor ná prí pra va na zís ka nie oso -
bit ných kva li fi kač ných pred po kla dov pod ¾a oso bit né ho 
predpisu7) (ïa lej len „od bor ná prí pra va“), ak sa oso bit -
né kva li fi kač né pred po kla dy na štát no za mes tna nec ké
mies to, na kto ré bol ča ka te¾ vy me no va ný, vy ža du jú.

(5) Ča ka te¾ vy ko ná va slu žob né úlo hy pod do h¾a dom
ško li te ¾a. Ško li te ¾a ur ču je slu žob ný úrad zo štát nych
za mest nan cov v stá lej štát nej služ be.

(6) Ča ka te¾ na súde, kto ré ho prí pra va sa usku toč ňu -
je pod ¾a oso bit ných pred pi sov,2) vy ko ná va úlo hy pod
do h¾a dom ško li te ¾a. Ško li te ¾a ur ču je slu žob ný úrad zo
štát nych za mest nan cov v stá lej štát nej služ be a zo sud -
cov.

Kva l i  f i  kač ná skúš ka

§ 20

(1) Úče lom kva li fi kač nej skúš ky je ove ri�, či ča ka te¾
po zná a je schop ný uplat ňo va� Ús ta vu Slo ven skej re -
pub li ky, ústav né zá ko ny, zá ko ny a iné vše obec ne zá -
väz né práv ne pred pi sy ne vy hnut né na vy ko ná va nie
štát nej služ by v prí sluš nom od bo re štát nej služ by vrá -
ta ne zna los ti toh to zá ko na a slu žob ných pred pi sov, ako 
aj oso bit ných pred pi sov, ak sa na vý kon funk cie po ža -
du je zís ka nie oso bit ných kva li fi kač ných pred po kla dov. 
V slu žob nom úra de, kto rým je mi nis ter stvo, iný ústred -
ný or gán štát nej sprá vy ale bo slu žob ný úrad uve de ný
v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo štvr tom bode,
v sied mom bo de a v ôs mom bode, úče lom kva li fi kač nej

skúš ky je ïa lej ove ri�, či ča ka te¾ do ká že pl ni� aj kon -
cepč né úlo hy a úlo hy v le gis la tív nom pro ce se
v prí sluš nom od bo re štát nej služ by. Sú čas �ou kva li fi -
kač nej skúš ky je aj pí som né zhod no te nie vy ko ná va nia
slu žob ných úloh ča ka te ¾om, kto ré vy ko ná ško li te¾.

(2) Kva li fi kač ná skúš ka sa skla dá z pí som nej čas ti
a z úst nej čas ti. Obe čas ti kva li fi kač nej skúš ky sa ko -
na jú spra vid la v je den deň. Slu žob ný úrad určí deň ko -
na nia kva li fi kač nej skúš ky do dvoch me sia cov odo dňa
po da nia žia dos ti ča ka te ¾a o vy ko na nie kva li fi kač nej
skúš ky, naj ne skôr však v po sled ných troch me sia coch
tr va nia prí prav nej štát nej služ by, ak ten to zá kon ne us -
ta no vu je inak. Slu žob ný úrad zvo lá kva li fi kač nú ko mi -
siu a pí som ne po zve ča ka te ¾a as poň je den me siac pred
dňom ko na nia kva li fi kač nej skúš ky.

(3) Deň úspeš né ho vy ko na nia kva li fi kač nej skúš ky je 
po sled ným dňom tr va nia prí prav nej štát nej služ by. Po
úspeš ne vy ko na nej kva li fi kač nej skúš ke sa ča ka te¾ vy -
me nu je do stá lej štát nej služ by.

§ 21

zru še ný

§ 22

Kva li fi kač ná ko mi sia

(1) Kva li fi kač ná ko mi sia sa zria ïu je pod ¾a prí sluš né -
ho od bo ru štát nej služ by v naj vy ššom slu žob nom úra -
de. V slu žob ných úra doch uve de ných v § 7 ods. 1
písm. a) a b) v pr vom bode až v pia tom bode, v sied mom
bode, v ôs mom bo de a v písm. g), na ge ne rál nej pro ku -
ra tú re a na naj vy ššom súde sa zria ïu je kva li fi kač ná
ko mi sia pod ¾a prí sluš né ho od bo ru štát nej služ by
v tých to slu žob ných úra doch.

(2) Kva li fi kač nú ko mi siu zria ïu je ve dú ci úra du zo
štát nych za mest nan cov v stá lej štát nej služ be. Kva li fi -
kač ná ko mi sia má pä� čle nov, z to ho naj me nej troch
čle nov z prí sluš né ho od bo ru štát nej služ by. V slu žob -
nom úra de, kto rým je naj vy šší súd, tra ja čle no via kva li -
fi kač nej ko mi sie mu sia by� sud co via. V slu žob nom úra -
de, kto rým je pro ku ra tú ra, tra ja čle no via kva li fi kač nej
ko mi sie mu sia by� pro ku rá to ri. V slu žob nom úra de,
kto rým je súd, dva ja čle no via kva li fi kač nej ko mi sie
môžu by� sud co via. Pred se da kva li fi kač nej ko mi sie je
štát ny za mest na nec s naj vy ššou funk ciou. Ak je v kva -
li fi kač nej ko mi sii viac štát nych za mest nan cov s rov na -
kou funk ciou, pred se du kva li fi kač nej ko mi sie vy me nu -
je ve dú ci úra du.

(3) Kva li fi kač ná ko mi sia je schop ná uzná ša� sa, ak sú 
prí tom ní vše tci jej čle no via. Kva li fi kač ná ko mi sia sa
uzná ša o vý sled ku kva li fi kač nej skúš ky väč ši nou hla -
sov všet kých čle nov. Člen kva li fi kač nej ko mi sie sa ne -
smie zdr ža� hla so va nia. Uzne se nie kva li fi kač nej ko mi -
sie znie „vy ho vel“ ale bo „ne vy ho vel“; uzne se nie sa
vy ho to ví pí som ne.

(4) Pod mien ky kva li fi kač nej skúš ky a zlo že nie kva li fi -
kač nej ko mi sie pre štát nu služ bu na pro ku ra tú re usta -
no vu je oso bit ný zá kon.

(5) Štát ni za mest nan ci v slu žob ných úra doch uve de -
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ných v § 7 ods. 1 písm. c) vy ko ná va jú kva li fi kač nú
skúš ku pred kva li fi kač nou ko mi siou zria de nou v slu -
žob nom úra de uve de nom v od se ku 1, do kto ré ho od vet -
vo vej pô sob nos ti pat rí od bor štát nej služ by, v kto rom
sa má kva li fi kač ná skúš ka vy ko na�.

§ 23

Za ra de nie blíz kych osôb

(1) Štát nych za mest nan cov, kto rí sú blíz ky mi oso ba -
mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,10) ne mož no za ra di� do
vzá jom nej pria mej pod ria de nos ti ale bo nad ria de nos ti
ale bo tak, aby je den pod lie hal pok lad nič nej kon tro le
ale bo úč tov nej kon tro le dru hé ho ok rem štát nych za -
mest nan cov za stu pi te¾ ských úra dov Slo ven skej re pub -
li ky v cu dzi ne.

(2) Uchá dzač o štát nu služ bu je po vin ný ozná mi� slu -
žob né mu úra du sku toč nos ti uve de né v od se ku 1 pred
vy me no va ním do štát nej služ by.

(3) Štát ny za mest na nec je po vin ný bez zby toč né ho
od kla du ozná mi� slu žob né mu úra du sku toč nos ti uve -
de né v od se ku 1, kto ré vznik li po čas vy ko ná va nia štát -
nej služ by.

§ 24

Stá la štát na služ ba

Stá la štát na služ ba bez pros tred ne nad vä zu je na prí -
prav nú štát nu služ bu, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.

No mi no va ná štát  na s luž ba

§ 24a

No mi no va ná štát na služ ba nad vä zu je na stá lu štát nu
služ bu, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. Štát ne ho za -
mest nan ca do no mi no va nej štát nej služ by vy me nu je
pred se da. Pod mien kou vy me no va nia do no mi no va nej
štát nej služ by je úspeš né vy ko na nie no mi nač nej skúš -
ky.

§ 24b

(1) O vy ko na nie no mi nač nej skúš ky môže po žia da�
pred se du štát ny za mest na nec v stá lej štát nej služ be.

(2) Štát ny za mest na nec pod ¾a od se ku 1 musí spĺ ňa�
tie to pod mien ky:
a) naj me nej dva roky tr va nia štát no za mes tna nec ké ho

po me ru v stá lej štát nej služ be, ak ten to zá kon ne us -
ta no vu je inak,

b) vzde la nie pod ¾a § 14 ods. 4 písm. d),
c) ovlá da ang lic ký ja zyk, fran cúz sky ja zyk ale bo ne -

mec ký ja zyk,
d) v po sled ných dvoch hod no te ných ob do biach do sia -

hol pri slu žob nom hod no te ní bo do vú hod no tu „3“
ale bo „4“, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak,

e) spĺ ňa mi mo riad ne osob nost né pred po kla dy.

§ 24c

(1) Úče lom no mi nač nej skúš ky je ove ri� mi mo riad ne
osob nost né pred po kla dy, od bor né zna los ti a úro veň
ovlá dania cu dzie ho ja zy ka pod ¾a § 24b ods. 2 písm. c).

(2) Mi mo riad ny mi osob nost ný mi pred po klad mi  po -
d¾a od se ku 1 sú naj mä ana ly tic ké mys le nie, kon cepč né
mys le nie, stra te gic ké mys le nie, an ga žo va nos�, pro fe -
sio na li ta, vy rov na ná a har mo nic ká osob nos�, adap ta -
bi li ta, fle xi bi li ta, ria dia ce schop nos ti, schop nos� pra -
co va� pod tla kom a schop nos� a vô ¾a uči� sa a ïa lej sa
vzde lá va�.

(3) Deň ko na nia no mi nač nej skúš ky určí pred se da.
Úrad pre štát nu služ bu pí som ne po zve uchá dza čov
o no mi no va nú štát nu služ bu as poň je den me siac pred
dňom za ča tia ko na nia no mi nač nej skúš ky.

(4) No mi nač ná skúš ka sa usku toč ňu je pred no mi -
nač nou ko mi siou, kto rej čle nov a pred se du určí pred -
se da. No mi nač ná ko mi sia má pä� čle nov.

(5) No mi nač ná ko mi sia je schop ná uzná ša� sa, ak je
prí tom ná väč ši na jej čle nov. No mi nač ná ko mi sia zhod -
no tí vý sle dok no mi nač nej skúš ky a na zá kla de vý sled -
kov určí po ra die uchá dza čov o no mi no va nú štát nu
služ bu.

(6) Pri ove ro va ní mi mo riad nych osob nost ných pred -
po kla dov, od bor ných zna los tí a úrov ne ovlá dania cu -
dzie ho ja zy ka uchá dza ča o no mi no va nú štát nu služ bu
spo lu pra cu je no mi nač ná ko mi sia s vy bra ný mi od bor -
ník mi z ob las ti per so na lis ti ky, psy cho ló gie, pe da go gi ky 
a prí buz ných ved ných od bo rov.

(7) Ob sah, spô sob vy ko na nia a kri té riá hod no te nia
no mi nač nej skúš ky pod ¾a od se ku 1 určí slu žob ný pred -
pis, kto rý vydá Úrad pre štát nu služ bu.

§ 25

Do čas ná štát na služ ba

(1) Do čas ná štát na služ ba je štát na služ ba na ur či tú
dobu, v kto rej vy ko ná va štát nu služ bu od bor ník, kto rý
je na pl ne nie úloh štát nej služ by pot reb ný, od bor ník pl -
nia ci úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du ná -
rod nej rady ale bo pod pred se du ná rod nej rady, pred sta -
ve ný v po li tic kej funk cii a pred sta ve ný, kto rý je
ve¾ vys lan com, ak ne jde o štát ne ho za mest nan ca v stá -
lej štát nej služ be.

(2) Do do čas nej štát nej služ by mož no vy me no va�
a) na zá kla de vý be ro vé ho ko na nia uchá dza ča, kto rý je

od bor ník,
b) bez vý be ro vé ho ko na nia od bor ní ka pl nia ce ho úlo hy

pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du ná rod nej rady
ale bo pod pred se du ná rod nej rady, pred sta ve né ho,
kto rý je ve¾ vys lan com,

c) bez vý be ro vé ho ko na nia uchá dza ča na za stu po va nie 
štát ne ho za mest nan ca v prí pa de pra cov nej ne -
schop nos ti, ma ter skej do vo len ky, ro di čov skej do vo -
len ky, vý ko nu zá klad nej služ by, ná hrad nej služ by,
ci vil nej služ by, ne pla te né ho slu žob né ho vo¾ na, za ra -
de nia mimo čin nej štát nej služ by pod ¾a § 32, § 33
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ods. 2 a § 34, do čas né ho pre lo že nia ale bo v prí pa de,
že ide o štát no za mes tna nec ké mies to, kto ré bolo
Úra du pre štát nu služ bu ozná me né ako vo¾ né, ak
oso bit ný predpis10a) ne us ta no vu je inak, do doby vy -
me no va nia vy bra né ho uchá dza ča do štát nej služ by.

(3) Od bor ník v do čas nej štát nej služ be, kto rý je na pl -
ne nie úloh štát nej služ by pot reb ný, vy ko ná va štát nu
služ bu samo stat ne, na ur či tú dobu, naj dlh šie pä� ro -
kov. Pred sta ve ný v po li tic kej funk cii a pred sta ve ný,
kto rý je ve¾ vys lan com, ak ne jde o štát ne ho za mest nan -
ca v stá lej štát nej služ be, vy ko ná va jú štát nu služ bu
samo stat ne po dobu vy ko ná va nia funk cie pred sta ve -
né ho. Štát ny za mest na nec vy me no va ný pod ¾a od se ku
2 písm. c) vy ko ná va štát nu služ bu na ur či tú dobu, naj -
dlh šie na pä� ro kov. Od bor ník v do čas nej štát nej služ be 
pl nia ci úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du ná -
rod nej rady ale bo pod pred se du ná rod nej rady vy ko ná -
va štát nu služ bu po čas doby vý ko nu funk cie čle na vlá -
dy, pre zi den ta, pred se du ná rod nej rady ale bo
pod pred se du ná rod nej rady; to ne pla tí, ak ho člen vlá -
dy, pre zi dent, pred se da ná rod nej rady ale bo pod pred -
se da ná rod nej rady od vo lá ale bo sa sám funk cie vzdá.

(4) Do čas ná štát na služ ba pod ¾a od se ku 2 písm. a)
a c) za hŕ ňa skú šob nú le ho tu, kto rá je tri me sia ce,
a ply nie odo dňa vzni ku štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru.

§ 26

Vy me no va nie do štát nej služ by
v oso bit ných prí pa doch

(1) Uchá dzač, kto rý bol v stá lej štát nej služ be ale bo
v no mi no va nej štát nej služ be a spĺ ňa pred po kla dy  po -
d¾a § 14, môže pí som ne po žia da� slu žob ný úrad o  opä -
t ovné vy me no va nie do stá lej štát nej služ by ale bo do
no mi no va nej štát nej služ by bez toho, aby mu sel zno vu
vy ko na� prí prav nú štát nu služ bu, ak od skon če nia stá -
lej štát nej služ by ale bo no mi no va nej štát nej služ by ne -
up ly nu li viac ako tri ro ky a ak zno va zlo ží s¾ub; uchá -
dzač, kto rý bol v no mi no va nej štát nej služ be a spĺ ňa
pred po kla dy pod ¾a § 14, môže pí som ne po žia da� slu -
žob ný úrad o opä tov né vy me no va nie do no mi no va nej
štát nej služ by bez toho, aby mu sel zno vu vy ko na� prí -
prav nú štát nu služ bu, aj ak uply nu li viac ako tri roky,
av šak me nej ako šes� ro kov od skon če nia no mi no va nej
štát nej služ by, ak vy ko ná no mi nač nú skúš ku a zno va
zlo ží s¾ub.

(2) Uchá dzač, kto rý bol v do čas nej štát nej služ be naj -
me nej dva ro ky a spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 14, môže
pí som ne po žia da� slu žob ný úrad o vy me no va nie do stá -
lej štát nej služ by bez toho, aby mu sel vy ko na� prí prav -
nú štát nu služ bu, ak od skon če nia do čas nej štát nej
služ by ne up ly nu li tri roky, vy ko ná kva li fi kač nú skúš -
ku a zno va zlo ží s¾ub.

(3) Pred sta ve ný, kto rý bol v do čas nej štát nej služ be
naj me nej dva ro ky a spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 14,
môže pí som ne po žia da� slu žob ný úrad o vy me no va nie

do stá lej štát nej služ by bez toho, aby mu sel vy ko na�
prí prav nú štát nu služ bu, ak zno va zlo ží s¾ub.

(4) Uchá dza ča, kto rý bol v štát nej služ be pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,3) mož no vy me no va� do stá lej štát nej
služ by bez vý be ro vé ho ko na nia, ak po žia dal o vy me no -
va nie na štát no za mes tna nec ké mies to, kto ré vznik lo
bez pros tred ne zo slu žob né ho mies ta v štát nej služ be
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3) ak ta ký to uchá dzač
a) bez pros tred ne pred tým vy ko ná val čin nos� v štát nej

služ be pod ¾a oso bit né ho predpisu3) na tom to mies te,
b) spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 14 ods. 1 písm. a) až h),
c) zlo žil s¾ub.

(5) Uchá dza ča, kto rý bol v štát nej služ be pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,3) a od jej skon če nia ne up ly nu li viac
ako dva roky, v slu žob nom úra de pl nil úlo hy štát nej
sprá vy ale bo vy ko ná val štát ne zá le ži tos ti pod ¾a § 2
ods. 2, spĺ ňa pred po kla dy pod ¾a § 14 a zlo ží s¾ub, mož -
no na zá kla de jeho žia dos ti vy me no va� pria mo do stá lej
štát nej služ by bez toho, aby mu sel vy ko na� prí prav nú
štát nu služ bu.

Zme na štát  no za mes tna nec ké ho po me ru

§ 27

Zme na štát no za mes tna nec ké ho po me ru je
a) do čas né pre lo že nie,
b) tr va lé pre lo že nie,
c) vy me no va nie za pred sta ve né ho,
d) za stu po va nie pred sta ve né ho pre sa hu jú ce dva týžd -

ne, ale bo ak sa uvo¾ ní mies to pred sta ve né ho v slu -
žob nom úra de,

e) od vo la nie pred sta ve né ho,
f) za ra de nie štát nej za mest nan ky ne mimo čin nej štát -

nej služ by z dô vo du te ho ten stva a ma ter stva,
g) za ra de nie štát ne ho za mest nan ca v stá lej štát nej

služ be mimo čin nej štát nej služ by z dô vo du zvo le nia
do funk cie vo vyš šom od bo ro vom or gá ne pod ¾a
§ 119,

h) za ra de nie štát ne ho za mest nan ca mimo čin nej štát -
nej služ by z dô vo du zme ny sys te mi zá cie v no mi no va -
nej štát nej služ be,

i) za ra de nie štát ne ho za mest nan ca mimo čin nej štát -
nej služ by z dô vo du po do zre nia zo zá važ né ho slu -
žob né ho pre vi ne nia ale bo po do zre nia zo spá cha nia
trest né ho činu,

j) za ra de nie štát ne ho za mest nan ca mimo čin nej štát -
nej služ by z dô vo dov vy lu ču jú cich vy ko ná va nie štát -
nej služ by,

k) opä tov né za ra de nie štát ne ho za mest nan ca do štát -
nej služ by po skon če ní za ra de nia mimo čin nej štát -
nej služ by.

l) do čas né vy sla nie na vy ko ná va nie štát nej služ by do
cu dzi ny (ïa lej len „do čas né vy sla nie“).

§ 28

(1) Zme na štát no za mes tna nec ké ho po me ru sa môže
vy ko na� len v tom is tom od bo re štát nej služ by ok rem
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zme ny pod ¾a § 27 písm. f); z jed né ho od bo ru štát nej služ -
by do iné ho od bo ru štát nej služ by mož no zme nu vy ko -
na� len vte dy, ak ju štát ny za mest na nec môže vy ko ná va� 
so zre te ¾om na pl ne nie kva li fi kač né ho pred po kla du
a vzh¾a dom na do te raj šiu ná roč nos� ním vy ko ná va -
nej štát nej služ by a na vý sled ky slu žob né ho hod no te -
nia.

(2) Zme nu štát no za mes tna nec ké ho po me ru vy ko ná
roz hod nu tím ve dú ci úra du, kto rý je prí sluš ný pod ¾a
§ 10. Tr va lé pre lo že nie vy ko ná roz hod nu tím ve dú ci
úra du, v kto rom bude štát ny za mest na nec vy ko ná va�
štát nu služ bu po do ho de s ve dú cim úra du, v kto rom
štát ny za mest na nec vy ko ná va štát nu služ bu.

(3) V čase za ra de nia mimo čin nej štát nej služ by je
štát ny za mest na nec po vin ný do dr žia va� po vin nos ti
štát ne ho za mest nan ca ok rem po vin nos ti vy ko ná va�
štát nu služ bu.

§ 29

Do čas né pre lo že nie a tr va lé pre lo že nie

(1) Štát ne ho za mest nan ca mož no do čas ne pre lo ži�
bez jeho sú hla su na vy ko ná va nie štát nej služ by na ur -
če ný čas, naj dlh šie na šes� me sia cov, a s je ho sú hla som 
aj na čas dlh ší ako šes� me sia cov, naj dlh šie však na pä� 
ro kov, do iné ho od bo ru štát nej služ by, do iné ho slu žob -
né ho úra du toho is té ho od bo ru štát nej služ by ale bo do
iné ho slu žob né ho úra du iné ho od bo ru štát nej služ by
a v tom is tom od bo re štát nej služ by toho is té ho slu žob -
né ho úra du, ak sa mu zme ní opis štát no za mes tna nec -
ké ho mies ta ale bo pra vi del né mies to vý ko nu štát nej
služ by a ak ne jde o zme nu štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru pod ¾a § 27 písm. l); štát ne ho za mest nan ca v no -
mi no va nej štát nej služ be mož no tr va le pre lo ži� na vy -
ko ná va nie štát nej služ by v rám ci toho is té ho od bo ru
štát nej služ by aj bez jeho sú hla su.

(2) Po čas pre lo že nia pod ¾a od se ku 1 pat rí štát ne mu
za mest nan co vi funk čný plat naj me nej v su me, kto rá by 
mu pat ri la, ak by ne bol do čas ne pre lo že ný; ak je štát ny
za mest na nec pod ¾a od se ku 1 pre lo že ný do iné ho slu -
žob né ho úra du, funk čný plat mu určí ten to slu žob ný
úrad.

(3) Štát ne ho za mest nan ca mož no bez jeho sú hla su
opä tov ne do čas ne pre lo ži� až po uply nu tí 24 me sia cov
od pr vé ho dňa pred chá dza jú ce ho do čas né ho pre lo že -
nia.

(4) Štát ne ho za mest nan ca mož no s je ho sú hla som tr -
va le pre lo ži� na vy ko ná va nie štát nej služ by v tom is tom
slu žob nom úra de do iné ho od bo ru štát nej služ by, do
iné ho slu žob né ho úra du toho is té ho od bo ru štát nej
služ by ale bo do iné ho slu žob né ho úra du iné ho od bo ru
štát nej služ by a v tom is tom od bo re štát nej služ by toho
is té ho slu žob né ho úra du, ak sa zme ní opis štát no za -
mes tna nec ké ho mies ta.

(5) Po uply nu tí času pre lo že nia štát ne ho za mest nan -
ca pod ¾a od se ku 1 a od se ku 3 sa štát ny za mest na nec
za ra dí do toho is té ho od bo ru štát nej služ by slu žob né ho 
úra du, v kto rom vy ko ná val štát nu služ bu pred pre lo že -

ním, ak sa štát ny za mest na nec ne do hod ne so slu žob -
ným úra dom inak.

§ 30

Vy me no va nie pred sta ve né ho
a za stu po va nie pred sta ve né ho

(1) Pred sta ve né ho vy me nú va ve dú ci úra du na zá kla de
vý be ro vé ho ko na nia, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak. Pred sta ve né ho v slu žob nom úra de, kto rým je mi nis -
ter stvo a kto ré ho pod ¾a or ga ni zač né ho poriadku10b) pria -
mo ria di mi nis ter, a pred sta ve né ho v slu žob nom úra de
pod ¾a § 7 ods. 1 písm. c), kto ré ho pria mo ria di mi nis ter,
vy me nú va ve dú ci úra du na ná vrh mi nis tra z uchá dza -
čov, kto rí boli úspeš ní vo vý be ro vom ko na ní. Na vý be ro -
vom ko na ní sa ok rem štát ne ho za mest nan ca môže zú -
čast ni� aj uchá dzač, kto rý nie je štát ny za mest na nec.
Na vý be ro vom ko na ní na mies to pred sta ve né ho, kto rý
vy ko ná va štát nu služ bu v cu dzi ne a kto ré ho slu žob -
ným úra dom je mi nis ter stvo za hra nič ných vecí, môže
sa zú čast ni� iba štát ny za mest na nec v stá lej štát nej
služ be ale bo v no mi no va nej štát nej služ be v tom to slu -
žob nom úra de. Štát no za mes tna nec ké mies to pred sta -
ve né ho, kto ré ho slu žob ným úra dom je mi nis ter stvo za -
hra nič ných ve cí a kto rý ne vy ko ná va štát nu služ bu
v cu dzi ne, a je ho štát no za mes tna nec ké mies to bolo
uvo¾ ne né pod ¾a § 27 písm. l), mož no ob sa di� bez vý be -
ro vé ho ko na nia štát nym za mest nan com, kto rý vy ko ná -
val štát nu služ bu v cu dzi ne na štát no za mes tna nec kom 
mies te pred sta ve né ho, a od skon če nia vý ko nu tej to
služ by v cu dzi ne ne up ly nu lo viac ako 60 dní. Uchá -
dzač, kto rý nie je štát ny za mest na nec, ale bo uchá dzač,
kto rý je v do čas nej štát nej služ be ale bo v prí prav nej
štát nej služ be, po úspeš nom vý be ro vom ko na ní sa vy -
me nu je do stá lej štát nej služ by, ak zlo ží s¾ub.

(2) Na vý be ro vé ko na nie na vy me no va nie za pred sta -
ve né ho sa pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia § 15.

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa ne vz�a hu jú na pro -
ku ra tú ru, na Vo jen ské spra vo daj stvo a na sud cov vy -
ko ná va jú cich stáž pod ¾a oso bit né ho zá ko na.3a)

(4) Zá stup com ve dú ce ho úra du je štát ny za mest na -
nec, kto rý za stu pu je ve dú ce ho úra du v ce lom roz sa hu
jeho práv a po vin nos tí, ak oso bit ný pred pis ne us ta no -
vu je inak. Zá stup cu ve dú ce ho úra du vy me nú va a od vo -
lá va ve dú ci úra du.

(5) Ve dú ci úra du vy me nu je štát ne ho za mest nan ca
na za stu po va nie pred sta ve né ho po čas jeho ne prí tom -
nos ti pre sa hu jú cej dva týžd ne, ale bo ak sa uvo¾ ní mies -
to pred sta ve né ho v slu žob nom úra de. Za stu po va nie
ne smie pre siah nu� šes� po sebe na sle du jú cich me sia -
cov v ka len dár nom roku; to ne pla tí v prí pa de za stu po -
va nia pred sta ve né ho, kto rý je ve¾ vys lan com.

§ 31

Od vo la nie pred sta ve né ho

(1) Ve dú ci úra du od vo lá pred sta ve né ho v stá lej štát -
nej služ be ale bo v no mi no va nej štát nej služ be, ak
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a) sa zme nou or ga ni zač nej štruk tú ry slu žob né ho úra -
du zru šil út var, kto rý ria di,

b) ne vy ka zu je po ža do va né vý sled ky pri vy ko ná va ní
štát nej služ by pod ¾a slu žob né ho hod no te nia,

c) ne mô že dlh šie ako šes� me sia cov pl ni� po vin nos ti
pred sta ve né ho zo zdra vot ných dô vo dov,

d) pred sta ve ný pí som ne po žia da slu žob ný úrad o uvo¾ -
ne nie ale bo

e) uply nu la doba, na kto rú bol vy me no va ný pred sta ve -
ný, kto rý vy ko ná va štát nu služ bu v cu dzi ne a kto ré -
ho slu žob ným úra dom je mi nis ter stvo za hra nič ných
vecí.

(2) Vy ko ná va nie funk cie pred sta ve né ho pod ¾a od se -
ku 1 sa skon čí dňom ur če ným v roz hod nu tí. Čas od vy -
da nia roz hod nu tia do skon če nia vy ko ná va nia funk cie
pred sta ve né ho ne smie by� dlh ší ako je den me siac.

(3) Vy ko ná va nie funk cie pred sta ve né ho sa skon čí
dňom prá vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní dis cip li -
nár ne ho opat re nia pod ¾a § 61 ods. 2 písm. b).

(4) Slu žob ný úrad za ra dí od vo la né ho pred sta ve né ho
na vy ko ná va nie štát nej služ by na štát no za mes tna nec -
ké mies to toho is té ho od bo ru štát nej služ by a na tú istú 
funk ciu (§ 16 ods. 3), ak sa štát ny za mest na nec ne do -
hod ne so slu žob ným úra dom inak. Ak slu žob ný úrad
ta ké to mies to nemá, po stu pu je
a) pri od vo la ní pod ¾a od se ku 1 písm. a), c) a d) pod ¾a

§ 40 ods. 2 písm. c),
b) pri od vo la ní pod ¾a od se ku 1 písm. b) pod ¾a § 40

ods. 3.

(5) Usta no ve nie od se ku 4 ne pla tí pri od vo la ní pred -
sta ve né ho v no mi no va nej štát nej služ be, u kto ré ho sa
po stu pu je pod ¾a § 33.

Za ra de nie štát  ne ho za mest nan ca
mimo čin nej  štát  nej  s luž by 

§ 32

Ak vy ko ná va te hot ná štát na za mest nan ky ňa štát nu
služ bu, kto rá je te hot nej štát nej za mest nan ky ni pod ¾a
oso bit né ho pred pi su za ká za ná ale bo kto rá pod ¾a le kár -
ske ho po sud ku ohroz u je jej te ho ten stvo, a slu žob ný
úrad ne mô že vy ko na� do čas nú úpra vu slu žob ných
pod mie nok, ani ju pre lo ži� do štát nej služ by, kto rá je
pre ňu vhod ná, za ra dí sa do ná stu pu na ma ter skú do -
vo len ku mimo čin nej štát nej služ by. To pla tí rov na ko
o štát nej za mest nan ky ni po skon če ní ma ter skej do vo -
len ky do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de. Štát nej
za mest nan ky ni pat rí po čas za ra de nia mimo čin nej
štát nej služ by funk čný plat, kto rý jej pat ril pred za ra -
de ním mimo čin nej štát nej služ by.

§ 33

(1) Ak sa v sys te mi zá cii zní žil po čet štát no za mes tna -
nec kých miest, štát no za mes tna nec ký po mer štát ne ho
za mest nan ca v no mi no va nej štát nej služ be sa ne kon čí.
Štát ny za mest na nec v no mi no va nej štát nej služ be, kto -
ré ho štát no za mes tna nec ké mies to sa zru ši lo, za ra dí sa
mimo čin nej štát nej služ by naj dlh šie na 18 me sia cov.

Po čas 12 me sia cov za ra de nia mimo čin nej štát nej služ -
by pat rí štát ne mu za mest nan co vi v no mi no va nej
štát nej služ be 70 % funk čné ho pla tu, kto rý by mu pat -
ril, ak by ne bol za ra de ný mimo čin nej štát nej služ by,
a po čas ïal ších šies tich me sia cov za ra de nia mimo čin -
nej štát nej služ by pat rí štát ne mu za mest nan co vi v no -
mi no va nej štát nej služ be 50 % funk čné ho pla tu, kto rý
by mu pat ril, ak by ne bol za ra de ný mimo čin nej štát nej
služ by. Ak tak to vy po čí ta ná suma je niž šia ako mi ni mál -
na mzda usta no ve ná oso bit ným pred pi som,11) pat rí
štát ne mu za mest nan co vi v no mi no va nej štát nej služ be
suma mi ni mál nej mzdy plat ná odo dňa za ra de nia mimo
čin nej štát nej služ by.

(2) Ak sa štát ny za mest na nec v stá lej štát nej služ be
ale bo v no mi no va nej štát nej služ be sta ne dô vod ne po -
do zri vým zo zá važ né ho slu žob né ho pre vi ne nia ale bo
po do zri vým zo spá cha nia trest né ho či nu a je ho ïal šie
vy ko ná va nie štát nej služ by by ohro zo va lo dô le ži tý zá u -
jem štát nej služ by, za ra dí sa mimo čin nej štát nej služ -
by; štát ny za mest na nec v prí prav nej štát nej služ be ale -
bo v do čas nej štát nej služ be sa z uve de ných dô vo dov
môže za ra di� mimo čin nej štát nej služ by. Po čas za ra de -
nia mimo čin nej štát nej služ by mu pat rí 50 % funk čné -
ho pla tu, kto rý by mu pat ril, ak by ne bol za ra de ný
mimo čin nej štát nej služ by. Výš ka funk čné ho pla tu
pod ¾a dru hej vety sa zvy šu je o 10 % za kaž dú vy ži vo va -
nú oso bu, naj viac do sumy, kto rou je 70 % funk čné ho
pla tu, kto rý by mu pat ril, ak by ne bol za ra de ný mimo
čin nej štát nej služ by.

(3) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý bol za ra de ný
mimo čin nej štát nej služ by z dô vo dov uve de ných v od -
se ku 2, sa po skon če ní za ra de nia mimo čin nej štát nej
služ by do pla tí naj ne skôr do 15. dňa na sle du jú ce ho ka -
len dár ne ho me sia ca roz diel, o kto rý bol jeho funk čný
plat skrá te ný, ak
a) štát ny za mest na nec ne bol prá vo plat ne od sú de ný za

spá cha nie úmy sel né ho trest né ho činu ale bo
b) dis cip li nár ne ko na nie ve de né pro ti štát ne mu za -

mest nan co vi sa prá vo plat ne skon či lo inak ako ulo -
že ním dis cip li nár ne ho opat re nia za zá važ né slu žob -
né pre vi ne nie; to ne pla tí, ak dis cip li nár ne ko na nie
sa za sta vi lo pre to, že štát no za mes tna nec ký po mer
sa skon čil na zá kla de žia dos ti štát ne ho za mest nan -
ca.

§ 34

Dô vo dy vy lu ču jú ce vy ko ná va nie štát nej služ by

(1) Odo dňa, kto rým sa štát ny za mest na nec stal  po -
slancom Eu róp ske ho par la men tu, pos lan com ná rod -
nej rady, pre zi den tom, čle nom vlá dy, pred se dom  najvyš -
šieho kon trol né ho úra du ale bo pod pred se dom  najvyš -
šieho kon trol né ho úra du, sud com ústav né ho súdu, gu -
ver né rom ale bo vi ce gu ver né rom Ná rod nej ban ky
Slo ven ska, čle nom ban ko vej rady Ná rod nej ban ky Slo -
ven ska, sta ros tom, pri má to rom, pred se dom vyš šie ho
územ né ho cel ku, pos lan com obec né ho za stu pi te¾ stva
dlho do bo uvo¾ ne ným na vý kon funk cie, pos lan com
vyš šie ho územ né ho cel ku dlho do bo uvo¾ ne ným na vý -
kon funk cie, ale bo ex per tom me dzi ná rod nej or ga ni zá -
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cie, kto rý za vy ko ná va nie funk cie do stá va plat, sa štát -
ny za mest na nec za ra dí mimo čin nej štát nej služ by na
čas, po kto rý bude uve de né čin nos ti vy ko ná va�. Za ten -
to čas mu ne pat rí plat štát ne ho za mest nan ca.

(2) Štát ny za mest na nec, kto rý na sle du je man že la vy -
ko ná va jú ce ho štát nu služ bu v cu dzi ne ale bo kto rý na -
sle du je man že la do mies ta vý ko nu ve rej nej služ by, kto -
ré je pod ¾a pra cov nej zmlu vy v cu dzi ne, za ra dí sa mimo
čin nej štát nej služ by; po čas za ra de nia štát ne ho za -
mest nan ca mimo čin nej štát nej služ by mu ne pat rí plat
štát ne ho za mest nan ca.

(3) Štát ne ho za mest nan ca mož no s je ho sú hla som
vy sla� na vy ko ná va nie funk cie ná rod né ho ex per ta Slo -
ven skej re pub li ky do in šti tú cie Eu róp skej únie. Po čas
vy sla nia sa štát ny za mest na nec za ra dí mimo čin nej
štát nej služ by. Doba vy sla nia je naj me nej šes� me sia -
cov a naj viac šty ri roky, pri čom o skon če ní, skrá te ní
ale bo pre dĺ že ní vy sla nia roz ho du je ve dú ci úra du. Po -
čas vy sla nia pat rí štát ne mu za mest nan co vi plat, kto rý
by mu pat ril, ak by ne bol vy sla ný na vy ko ná va nie funk -
cie ná rod né ho ex per ta, a tiež má ná rok na ná hra du vý -
dav kov sú vi sia cich s vy sla ním ok rem ná hra dy vý dav -
kov, kto rú mu pre u ká za te¾ ne pos ky tla in šti tú cia
Eu róp skej únie, do kto rej bol vy sla ný.

§ 34a

zru še ný

§ 35

Opä tov né za ra de nie štát ne ho za mest nan ca
na vy ko ná va nie štát nej služ by

(1) Ak od pad nú dô vo dy za ra de nia štát ne ho za mest -
nan ca mimo čin nej štát nej služ by, slu žob ný úrad za ra -
dí štát ne ho za mest nan ca na vy ko ná va nie štát nej služ -
by na štát no za mes tna nec ké mies to toho is té ho od bo ru
štát nej služ by a na tú istú funk ciu.

(2) Ak štát ne ho za mest nan ca, kto rý bol za ra de ný
mimo čin nej štát nej služ by, slu žob ný úrad ne mô že za -
ra di� na to isté štát no za mes tna nec ké mies to, po stu pu -
je pri tom pod ¾a § 29 v spo lu prá ci s Úra dom pre štát nu
služ bu.

(3) Za ra de nie štát ne ho za mest nan ca v štát nej služ be
mimo čin nej štát nej služ by sa skon čí naj ne skôr dňom
spl ne nia pod mie nok na vznik ná ro ku na sta ro bný dô -
cho dok.

§ 35a

Do čas né vy sla nie

(1) Štát ne ho za mest nan ca mož no s je ho sú hla som
do čas ne vy sla� na vy ko ná va nie štát nej služ by do cu dzi -
ny. Doba do čas né ho vy sla nia je spra vid la tri roky.

(2) O do čas nom vy sla ní roz ho du je ve dú ci úra du ale -
bo ve dú ci úra du po do ho de s ve dú cim úra du, kto rým je
mi nis ter stvo za hra nič ných vecí, ale bo s ve dú cim za stu -

pi te¾ ské ho úra du. Roz hod nu tie o do čas nom vy sla ní sa
štát ne mu za mest nan co vi ozná mi pí som ne.

(3) O skon če ní, skrá te ní ale bo pre dĺ že ní do čas né ho
vy sla nia roz ho du je ve dú ci úra du. Do čas né vy sla nie
skon čí dňom, kto rý je uve de ný v roz hod nu tí o skon če ní
do čas né ho vy sla nia.

(4) Na pred sta ve né ho, kto rý je ve¾ vys lan com, sa od se -
ky 1 až 3 vz�a hu jú pri me ra ne.

§ 36

Pra cov ná ces ta a za hra nič ná pra cov ná ces ta

(1) Pra cov ná ces ta na úče ly toh to zá ko na je čas od ná -
stu pu štát ne ho za mest nan ca na ces tu na vy ko ná va nie
štát nej služ by do iné ho mies ta, ako je jeho pra vi del né
mies to vý ko nu štát nej služ by, vrá ta ne času vy ko ná va -
nia štát nej služ by v mies te, kto ré je cie ¾om pra cov nej
ces ty, do skon če nia tej to pra cov nej ces ty.

(2) Za hra nič ná pra cov ná ces ta na úče ly toh to zá ko na
je čas od ná stu pu štát ne ho za mest nan ca na ces tu na
vy ko ná va nie štát nej služ by do za hra ni čia vrá ta ne vy -
ko ná va nia štát nej služ by v za hra ni čí do skon če nia tej to 
ces ty.

(3) Slu žob ný úrad vy šle štát ne ho za mest nan ca na
pra cov nú ces tu ale bo za hra nič nú pra cov nú ces tu na
ná vrh pred sta ve né ho, o kto rom to usta no ví slu žob ný
pred pis, na čas ne vy hnut nej pot re by. Slu žob ný úrad
zá ro veň určí mies to ná stu pu, cie¾, čas tr va nia, spô sob
do pra vy a mies to skon če nia pra cov nej ces ty; môže ur -
či� aj ïal šie pod mien ky pra cov nej ces ty. Slu žob ný úrad
je pri tom po vin ný pri hlia da� na opráv ne né zá uj my štát -
ne ho za mest nan ca.

(4) Pra vi del né mies to vý ko nu štát nej služ by na úče ly
pos ky to va nia ná hrad vý dav kov je mies to uve de né v roz -
hod nu tí o vy me no va ní do štát nej služ by [§ 17 písm. f)].

§ 37

Ná hra da vý dav kov sú vi sia cich s pra cov nou ces tou
ale bo so za hra nič nou pra cov nou ces tou

(1) Štát ne mu za mest nan co vi vy sla né mu na pra cov nú 
ces tu ale bo za hra nič nú pra cov nú ces tu pat rí ná hra da
vý dav kov sú vi sia cich s pra cov nou ces tou ale bo so za -
hra nič nou pra cov nou ces tou. Pri ich pos ky to va ní sa
po stu pu je pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12)

(2) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý vy ko ná va štát nu
služ bu v síd le slu žob né ho úra du v za hra ni čí, pos ky tu je
sa ná hra da vý dav kov sú vi sia cich s pra cov nou ces tou.
Pri ich pos ky to va ní sa po stu pu je pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.12)

§ 38

Ná hra da vý dav kov sú vi sia cich s pre lo že ním

(1) Štát ny za mest na nec má po čas do čas né ho pre lo -
že nia, ak ne jde o pre lo že nie do síd la slu žob né ho úra du
v cu dzi ne, ná rok na ná hra du vý dav kov ako pri pra cov -
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nej ces te, ak je pre lo že ný mimo obce pra vi del né ho
mies ta vý ko nu štát nej služ by.

(2) Štát ny za mest na nec má pri tr va lom pre lo že ní, ak
ne jde o pre lo že nie do síd la slu žob né ho úra du v cu dzi -
ne, ná rok na ná hra du pre u ká za ných ces tov ných vý -
dav kov a na ná hra du pre u ká za ných s�a ho va cích vý -
dav kov, ak je pre lo že ný mimo obce pra vi del né ho mies ta 
vý ko nu štát nej služ by.

§ 39

Skon če nie a zá nik štát no za mes tna nec ké ho po me ru

(1) Štát no za mes tna nec ký po mer, ak ten to zá kon ne -
us ta no vu je inak, sa skon čí
a) od vo la ním zo štát no za mes tna nec ké ho mies ta z dô -

vo dov uve de ných v § 40 ods. 1 až 3,
b) ulo že ním dis cip li nár ne ho opat re nia pre pus te nia

z no mi no va nej štát nej služ by, pre pus te nia zo stá lej
štát nej služ by, pre pus te nia z do čas nej štát nej služ -
by, pre pus te nia z prí prav nej štát nej služ by [§ 61
ods. 2 písm. c) až e)],

c) na žia dos� štát ne ho za mest nan ca (§ 41),
d) v skú šob nej le ho te (§ 42) ale bo
e) uply nu tím do čas nej štát nej služ by (§ 43).

(2) Štát no za mes tna nec ký po mer sa skon čí aj na zá -
kla de zá ko na (§ 43).

(3) Štát no za mes tna nec ký po mer za ni ká smr �ou štát -
ne ho za mest nan ca.

§ 40

Skon če nie štát no za mes tna nec ké ho po me ru
slu žob ným úra dom

(1) Slu žob ný úrad skon čí štát no za mes tna nec ký po -
mer od vo la ním, ak štát ny za mest na nec pre stal spĺ ňa�
pred po kla dy ne vy hnut né na vy ko ná va nie štát nej služ -
by, a to
a) stra til štát ne ob čian stvo Slo ven skej re pub li ky,
b) nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky,
c) nemá dlho do bo zdra vot nú spô so bi los� pod ¾a roz -

hod nu tia zdra vot níc ke ho za ria de nia ale bo pod ¾a po -
sud ku ale bo roz hod nu tia So ciál nej po is �ov ne,

d) stra til opráv ne nie na oboz na mo va nie sa s uta jo va -
ný mi sku toč nos �a mi [§ 14 ods. 1 písm. j)], ak štát ny
za mest na nec ne bol tr va le pre lo že ný pod ¾a § 29
ods. 4.

(2) V prí prav nej štát nej služ be, v stá lej štát nej služ be
ale bo v do čas nej štát nej služ be slu žob ný úrad skon čí
štát no za mes tna nec ký po mer od vo la ním aj z tých to dô -
vo dov:
a) štát ny za mest na nec ne vy ka zu je pod ¾a zá ve ru slu -

žob né ho hod no te nia po ža do va né vý sled ky v štát nej
služ be,

b) zru še nia jeho štát no za mes tna nec ké ho mies ta v sys -
te mi zá cii, ak štát ny za mest na nec, kto ré ho štát no za -
mes tna nec ké mies to bolo zru še né, ne súh la sí s tr va -
lým pre lo že ním pod ¾a § 29 ods. 4; v tom prí pa de sa
štát ne mu za mest nan co vi pos kyt ne ná hra da vo výš -
ke dvoj ná sob ku jeho funk čné ho pla tu, a ak štát no -
za mes tna nec ký po mer štát ne ho za mest nan ca tr val
dlh šie ako dva roky, pos kyt ne sa mu ná hra da vo výš -

ke troj ná sob ku jeho funk čné ho pla tu; to ne pla tí, ak
ide o štát ne ho za mest nan ca pod ¾a § 25 ods. 2
písm. c), ale bo

c) ne za ra de nia od vo la né ho ve dú ce ho úra du ale bo
pred sta ve né ho na vy ko ná va nie štát nej služ by na
štát no za mes tna nec ké mies to toho is té ho od bo ru
štát nej služ by a na tú istú funk ciu (§ 16 ods. 3) z dô -
vo du, že slu žob ný úrad ta ké to mies to ne má a so štát -
nym za mest nan com sa ne do hod ne inak, pri čom sa
mu pos kyt ne ná hra da vo výš ke dvoj ná sob ku jeho
funk čné ho pla tu.

(3) Slu žob ný úrad skon čí štát no za mes tna nec ký po -
mer so štát nym za mest nan com v stá lej štát nej služ be
ale bo no mi no va nej štát nej služ be od vo la ním, ak štát ny 
za mest na nec pod ¾a zá ve rov v dvoch bez pros tred ne po
sebe na sle du jú cich slu žob ných hod no te niach ne vy ka -
zu je po ža do va né vý sled ky v štát nej služ be. Slu žob ný
úrad skon čí štát no za mes tna nec ký po mer s od vo la ným
ve dú cim úra du pod ¾a § 10 ods. 11 písm. a) ale bo s pred -
sta ve ným pod ¾a § 31 ods. 1 písm. b), ak ten to ne vy ka -
zu je po ža do va né vý sled ky v štát nej služ be pod ¾a zá ve ru 
slu žob né ho hod no te nia.

(4) Štát no za mes tna nec ký po mer pod ¾a od se kov 1 až
3 sa skon čí dňom do ru če nia roz hod nu tia o od vo la ní.

(5) Štát no za mes tna nec ký po mer sa skon čí dňom na -
do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní dis -
cip li nár ne ho opat re nia pre pus te nia z no mi no va nej
štát nej služ by, pre pus te nia zo stá lej štát nej služ by,
pre pus te nia z do čas nej štát nej služ by ok rem pred sta -
ve né ho v po li tic kej funk cii ale bo pre pus te nia z prí prav -
nej štát nej služ by.

§ 41

Skon če nie štát no za mes tna nec ké ho po me ru
na žia dos� štát ne ho za mest nan ca

(1) Na zá kla de pí som nej žia dos ti štát ne ho za mest -
nan ca sa štát no za mes tna nec ký po mer skon čí roz hod -
nu tím slu žob né ho úra du, kto ré musí slu žob ný úrad vy -
da� do 30 dní od do ru če nia tej to žia dos ti.

(2) Štát no za mes tna nec ký po mer sa skon čí dňom ur -
če ným v roz hod nu tí. Le ho ta od vy da nia roz hod nu tia do
dňa ur če né ho v roz hod nu tí ne smie by� dlh šia ako 30
dní.

(3) Ak slu žob ný úrad ne vy dá roz hod nu tie v le ho te
usta no ve nej v od se ku 1, štát no za mes tna nec ký po mer
sa skon čí 60. dňom od do ru če nia žia dos ti štát ne ho za -
mest nan ca.

§ 42

Skon če nie štát no za mes tna nec ké ho po me ru
v skú šob nej le ho te

Štát no za mes tna nec ký po mer mož no skon či� v skú -
šob nej le ho te po čas prí prav nej štát nej služ by ale bo do -
čas nej štát nej služ by z aké ho ko¾ vek dô vo du ale bo bez
uve de nia dô vo du tak zo stra ny slu žob né ho úra du, ako
aj zo stra ny štát ne ho za mest nan ca. Štát no za mes tna -
nec ký po mer sa skon čí dňom ur če ným v roz hod nu tí.
Le ho ta od vy da nia roz hod nu tia do dňa ur če né ho v roz -
hod nu tí ne smie by� dlh šia ako 15 dní a ne smie sa skon -
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či� po uply nu tí skú šob nej le ho ty; ak štát ny za mest na -
nec po žia da o skon če nie štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru, ve dú ci úra du vydá roz hod nu tie do troch dní od
ozná me nia skon če nia štát no za mes tna nec ké ho po me -
ru štát nym za mest nan com, štát no za mes tna nec ký po -
mer sa skon čí dňom uve de ným v ozná me ní, naj skôr
však dňom jeho do ru če nia štát ne mu za mest nan co vi.

§ 43

Skon če nie štát no za mes tna nec ké ho po me ru
na zá kla de zá ko na

(1) Štát no za mes tna nec ký po mer na zá kla de zá ko na
sa skon čí dňom
a) uply nu tia prí prav nej štát nej služ by, ak ne bo la

úspeš ne vy ko na ná kva li fi kač ná skúš ka,
b) uply nu tia do čas nej štát nej služ by,
c) na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz sud ku, kto rým bol

štát ny za mest na nec od sú de ný za úmy sel ný trest ný
čin, ale bo ak vý kon tres tu ne bol pod mie neč ne od lo -
že ný,

d) na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia, kto rým
bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo
kto rým bola jeho spô so bi los� na práv ne úko ny ob -
me dze ná,

e) kto rým štát ny za mest na nec do vŕ ši vek 65 ro kov s vý -
nim kou štát ne ho za mest nan ca v do čas nej štát nej
služ be pod ¾a § 25 ods. 2 písm. a) a c), ale bo

f) uply nu tia času za ra de nia mimo čin nej štát nej služ -
by z dô vo dov uve de ných v § 33 ods. 1, ak štát ne ho
za mest nan ca ne mož no opä tov ne za ra di� na štát no -
za mes tna nec ké mies to pod ¾a § 35 ods. 2.

(2) Štát no za mes tna nec ký po mer pred sta ve né ho v po -
li tic kej funk cii a pred sta ve né ho, kto rý je ve¾ vys lan com
v do čas nej štát nej služ be (§ 25), a od bor ní ka pl nia ce ho
úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du ná rod nej
rady ale bo pod pred se du ná rod nej rady sa skon čí dňom
uve de ným v roz hod nu tí o od vo la ní z tej to funk cie ale bo
dňom vzda nia sa tej to funk cie.

(3) Pí som né po tvr de nie o skon če ní štát no za mes tna -
nec ké ho po me ru na zá kla de zá ko na ob sa hu je údaj
o dni, kto rým sa štát no za mes tna nec ký po mer skon čil,
a o dô vo de skon če nia. Pí som né po tvr de nie vydá ve dú ci
úra du.

§ 44

Ne plat né skon če nie štát no za mes tna nec ké ho po me ru

Ak je pod ¾a prá vo plat né ho roz hod nu tia prí sluš né ho
or gá nu skon če nie štát no za mes tna nec ké ho po me ru ne -
plat né, štát no za mes tna nec ký po mer trvá ïa lej. Za čas
odo dňa ne plat né ho skon če nia štát no za mes tna nec ké -
ho po me ru do dňa opä tov né ho za ra de nia do štát nej
služ by pat rí štát ne mu za mest nan co vi funk čný plat,
kto rý by mu pat ril, ak by ne do šlo k ne plat né mu skon -
če niu štát no za mes tna nec ké ho po me ru.

§ 45

Slu žob ný po su dok

(1) Slu žob ný úrad vydá štát ne mu za mest nan co vi slu -
žob ný po su dok naj ne skôr dva týžd ne pred skon če ním
štát no za mes tna nec ké ho po me ru. Slu žob ný po su dok
môže ob sa ho va� iba sku toč nos ti tý ka jú ce sa vy ko ná va -
nia štát nej služ by.

(2) Slu žob ný úrad vydá štát ne mu za mest nan co vi slu -
žob ný po su dok pí som ne; vy chá dza pri tom zo slu žob né -
ho hod no te nia a z osob né ho spi su štát ne ho za mest -
nan ca.

§ 46

Po tvr de nie o štát nej služ be

(1) Slu žob ný úrad vydá štát ne mu za mest nan co vi
v deň skon če nia štát no za mes tna nec ké ho po me ru pí -
som né po tvr de nie o štát nej služ be, pri tom vy chá dza
z osob né ho spi su štát ne ho za mest nan ca.

(2) Po tvr de nie o štát nej služ be ob sa hu je naj mä údaj o
a) čase tr va nia štát no za mes tna nec ké ho po me ru,
b) zá väz koch štát ne ho za mest nan ca sú vi sia cich so

štát no za mes tna nec kým po me rom,
c) po ra dí zrá žok vy ko ná va ných z pla tu štát ne ho za -

mest nan ca a v pro spech koho sú z pla tu štát ne ho za -
mest nan ca vy ko ná va né zráž ky,

d) skon če ní prí prav nej štát nej služ by, stá lej štát nej
služ by ale bo do čas nej štát nej služ by z dô vo du zru še -
nia štát no za mes tna nec kých miest v sys te mi zá cii,

e) funk cii a funk čnom pla te štát ne ho za mest nan ca, ak
o to štát ny za mest na nec pí som ne po žia da,

f) sku toč nos tiach roz ho du jú cich na po sú de nie ná ro -
ku na do vo len ku.

§ 47

Osob ný spis štát ne ho za mest nan ca

(1) Všet ky pí som nos ti tý ka jú ce sa štát no za mes tna -
nec ké ho po me ru štát ne ho za mest nan ca sa za kla da jú
do jeho osob né ho spi su. Osob ný spis štát ne ho za mest -
nan ca ve die osob ný úrad.

(2) Slu žob ný úrad pos kyt ne štát ne mu za mest nan co -
vi na jeho žia dos� od pi sy pí som nos tí, kto ré sú ulo že né
v je ho osob nom spi se, a umož ní mu ro bi� si vý pi sy z pí -
som nos tí a fo to kó pie pí som nos tí ulo že ných v je ho
osob nom spi se.

(3) Slu žob ný úrad môže pos ky to va� in for má cie o štát -
nom za mest nan co vi len s je ho sú hla som ale bo ak to
usta no vu je oso bit ný pred pis.13)

(4) Po skon če ní štát no za mes tna nec ké ho po me ru slu -
žob ný úrad odo vzdá osob ný spis Úra du pre štát nu
služ bu. Osob ný spis štát ne ho za mest nan ca na súde
odo vzdá slu žob ný úrad mi nis ter stvu spra vod li vos ti.
Osob ný spis štát ne ho za mest nan ca na pro ku ra tú re
odo vzdá slu žob ný úrad ge ne rál nej pro ku ra tú re. Osob -
né spi sy štát nych za mest nan cov slu žob ných úra dov
uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo štvr -
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tom bode, v ôs mom bo de a v písm. g) sa po ne chá va jú
v tých to slu žob ných úra doch. Osob ný spis štát ne ho za -
mest nan ca sa ucho vá va 40 ro kov po skon če ní štát no -
za mes tna nec ké ho po me ru.

§ 48

Slu žob né hod no te nie štát ne ho za mest nan ca

(1) Slu žob né hod no te nie štát ne ho za mest nan ca vy -
ko ná pred sta ve ný raz za rok. Slu žob né hod no te nie
štát ne ho za mest nan ca v prí prav nej štát nej služ be vy -
ko ná pred sta ve ný pri skon če ní prí prav nej štát nej služ -
by.

(2) Slu žob né hod no te nie štát ne ho za mest nan ca  ob -
sahuje hod no te nie vy ko ná va nia štát nej služ by z  h¾adis -
ka
a) pl ne nia pí som né ho po ky nu pred sta ve né ho o slu žob -

ných úlo hách,
b) cel ko vej vý kon nos ti a prí no su pre slu žob ný úrad po -

zos tá va jú cich naj mä zo správ nos ti, včas nos ti,
samo stat nos ti a ini cia tí vy pri pl ne ní úloh vy plý va jú -
cich z vy ko ná va nia štát nej služ by ale bo sú vi sia cich
s vy ko ná va ním štát nej služ by,

c) do dr žia va nia etic ké ho kó de xu a slu žob nej dis cip lí -
ny.

(3) Slu žob né hod no te nie štát ne ho za mest nan ca sa
týka všet kých štát nych za mest nan cov, na kto rých sa
vz�a hu je ten to zá kon. Slu žob né hod no te nie ve dú ce ho
úra du vy ko ná va ve dú ci nad ria de né ho slu žob né ho úra -
du. Ak slu žob ný úrad nemá nad ria de ný slu žob ný úrad, 
slu žob né hod no te nie ve dú ce ho úra du vy ko ná pred se -
da. Tre tia veta sa ne vz�a hu je na súdy, na pro ku ra tú ru
a na pred sta ve né ho v po li tic kej funk cii. Slu žob né hod -
no te nie ve dú ce ho úra du uve de né v § 7 ods. 1 písm. b)
v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom bode, v sied -
mom bode, v ôs mom bo de a v písm. g) vy ko ná va ten, kto 
ho vy me no val.

(4) Zá ver slu žob né ho hod no te nia po zos tá va zo slov -
né ho vy jad re nia a je mu zod po ve da jú cej bo do vej hod no -
ty. Zá ver slu žob né ho hod no te nia a je ho bo do vej hod no -
ty znie:
a) „vy ka zu je mi mo riad ne vý sled ky pri vy ko ná va ní štát -

nej služ by“; bo do vá hod no ta „4“,
b) „vy ka zu je vyš ší stu peň po ža do va ných vý sled kov pri

vy ko ná va ní štát nej služ by“; bo do vá hod no ta „3“,
c) „vy ka zu je uspo ko ji vé vý sled ky pri vy ko ná va ní štát -

nej služ by“; bo do vá hod no ta „2“,
d) „vy ka zu je čias toč ne uspo ko ji vé vý sled ky pri vy ko ná -

va ní štát nej služ by“; bo do vá hod no ta „1“,
e) „ne vy ka zu je po ža do va né vý sled ky pri vy ko ná va ní

štát nej služ by“; bo do vá hod no ta „0“.

(5) Ak štát ny za mest na nec ne vy ka zu je po ža do va né
vý sled ky v štát nej služ be, ïal šie slu žob né hod no te nie
štát ne ho za mest nan ca sa môže vy ko na� už po uply nu tí
šies tich me sia cov odo dňa do ru če nia slu žob né ho hod -
no te nia.

§ 49

Oce ne nie ko na nia pri mi mo riad nych uda los tiach

Slu žob ný úrad môže pos kyt nú� štát ne mu za mest -
nan co vi oce ne nie za zá slu hy pri osob nej po mo ci pri mi -
mo riad nych uda los tiach. Oce ne ním je pe ňaž ný dar,
vec ný dar ale bo iný dar.

§ 50

S�až nos� štát ne ho za mest nan ca
vo ve ciach vy ko ná va nia štát nej služ by

(1) Štát ny za mest na nec môže poda� vo ve ciach vy ko -
ná va nia štát nej služ by s�až nos�, ak pred po kla dá, že
jeho prá va pod ¾a toh to zá ko na, ostat ných vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov a slu žob ných pred pi sov
sú ale bo boli vo ve ciach vy ko ná va nia štát nej služ by po -
ru še né; to ne pla tí, ak boli prá va po ru še né roz hod nu tím 
pod ¾a toh to zá ko na a je mož né pro ti nemu poda� op rav -
ný pros trie dok; v ta kom prí pa de sa po da nie ne po su -
dzu je ako s�až nos�.

(2) Štát ny za mest na nec po dá va s�až nos� pí som ne
a do ru čí ju slu žob né mu úra du.

(3) Na vy ba ve nie s�až nos ti je prí sluš ný ve dú ci úra du.
Ak s�až nos� sme ru je pro ti ve dú ce mu úra du, na vy ba ve -
nie s�až nos ti je prí sluš ný ve dú ci nad ria de né ho slu žob -
né ho úra du; ak slu žob ný úrad nemá nad ria de ný slu -
žob ný úrad, na vy ba ve nie s�až nos ti je prí sluš ný
pred se da. To sa ne vz�a hu je na vy ba ve nie s�až nos ti ge -
ne rál ne ho pro ku rá to ra a pred se du naj vy ššie ho súdu.
Na vy ba ve nie s�až nos ti pro ti ve dú ce mu úra du uve de -
né mu v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom bode,
vo štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom bo de a na
vy ba ve nie s�až nos ti pro ti pred se do vi je prí sluš ný ten,
kto ho vy me no val.

(4) Na vy ba ve nie s�až nos ti ve dú ce ho úra du je prí -
sluš ný ve dú ci nad ria de né ho slu žob né ho úra du. Ak
slu žob ný úrad nemá nad ria de ný slu žob ný úrad, na vy -
ba ve nie s�až nos ti ve dú ce ho úra du je prí sluš ný pred se -
da. To sa ne vz�a hu je na vy ba ve nie s�až nos ti ge ne rál ne -
ho pro ku rá to ra a pred se du naj vy ššie ho súdu. Na
vy ba ve nie s�až nos ti ve dú ce ho úra du uve de né ho v § 7
ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom bode, vo štvr tom
bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode je prí sluš ný ten,
kto ho vy me no val.

(5) Na le ho ty, vy ba vo va nie a pre šet ro va nie s�až nos ti
sa pri me ra ne po u ži jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi -
su.13a)

§ 51

Slu žob ný pre u kaz štát ne ho za mest nan ca

Štát ny za mest na nec sa pri vy ko ná va ní štát nej služ by 
pre u ka zu je slu žob ným pre u ka zom. Slu žob ný pre u kaz
vy ho to ví slu žob ný úrad.

Strana 2876 Zbierka zákonov č. 307/2004 Čiastka 127

13a) Zá kon č. 152/1998 Z. z. o s�až nos tiach.



TRE  T IA  HLA  VA

PRÁ VA A PO VIN NOS TI ŠTÁT NE HO ZA MEST NAN CA

§ 52

Prá va štát ne ho za mest nan ca

(1) Štát ny za mest na nec má prá vo
a) na utvo re nie pod mie nok na riad ne vy ko ná va nie

štát nej služ by,
b) na plat pod ¾a toh to zá ko na, ale bo ak ide o štát ne ho

za mest nan ca v slu žob ných úra doch uve de ných
v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom bo de a vo 
štvr tom bode, na plat pod ¾a oso bit né ho pred pi su,14)

c) na za bez pe če nie pre hl bo va nia kva li fi ká cie,
d) od miet nu� slu žob nú úlo hu, kto rá je v roz po re so

vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi, a slu -
žob nú úlo hu, kto rá ne pat rí pod ¾a oso bit ných pred -
pi sov do pô sob nos ti slu žob né ho úra du, v kto rom
vy ko ná va štát nu služ bu, ale bo ak táto úlo ha ne pat -
rí do jeho od bo ru štát nej služ by,

e) od miet nu� vy ko na nie slu žob nej úlo hy, kto rá pod ¾a
oso bit ných pred pi sov, slu žob ných pred pi sov ale bo
vy da ných po ky nov pat rí do vý luč nej pô sob nos ti
pred sta ve né ho,

f) na ze ra� do svoj ho osob né ho spi su a ro bi� si z ne ho
vý pi sy, od pi sy a fo to kó pie,

g) po dá va� s�až nos ti vo ve ciach vy ko ná va nia štát nej
služ by slu žob né mu úra du.

(2) Štát ny za mest na nec má ok rem prá va pod ¾a od se -
ku 1 aj prá va vy plý va jú ce z iných vše obec ne zá väz ných
práv nych pred pi sov.

§ 53

Povinnosti a ob me dze nia štát ne ho za mest nan ca

(1) Štát ny za mest na nec je po vin ný
a) za cho vá va� ver nos� Slo ven skej re pub li ke pri vy ko -

ná va ní štát nej služ by,
b) do dr žia va� Ús ta vu Slo ven skej re pub li ky, ústav né

zá ko ny, zá ko ny a iné vše obec ne zá väz né práv ne
pred pi sy, kto ré sa vz�a hu jú na vy ko ná va nie štát nej
služ by, etic ký kó dex a slu žob né pred pi sy pri vy ko -
ná va ní štát nej služ by a uplat ňo va� ich pod ¾a svoj ho
naj lep šie ho ve do mia a sve do mia, reš pek to va�
a chrá ni� ¾ud skú dôs toj nos� a ¾ud ské prá va,

c) pl ni� slu žob né úlo hy osob ne, zod po ved ne, riad ne
a včas,

d) vy ko ná va� všet ky úlo hy, kto ré pat ria v od bo re štát -
nej služ by k je ho slu žob ným po vin nos tiam; na pl -
ne nie kon krét nych úloh vydá pred sta ve ný na úče ly
slu žob né ho hod no te nia (§ 48) štát ne mu za mest -
nan co vi pí som ný po kyn naj ne skôr do jed né ho me -
sia ca od vy da nia roz hod nu tia o slu žob nom hod no -
te ní (§ 48),

e) za cho vá va� ml čan li vos� o sku toč nos tiach, o kto -
rých sa doz ve del v sú vis los ti s vy ko ná va ním štát nej
služ by a kto ré v zá uj me slu žob né ho úra du ne mož no 
ozna mo va� iným oso bám, a to aj po skon če ní pra -
cov né ho po me ru, ak nie je tej to po vin nos ti zba ve ný

ve dú cim úra du, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak,

f) vy ko ná va� štát nu služ bu ne stran ne a po li tic ky
neu trál ne a zdr ža� sa pri vý ko ne štát nej služ by
všet ké ho, čo by moh lo ohroz i� dô ve ru v ne stran nos� 
a ob jektív nos� ko na nia a roz ho do va nia,

g) pre hl bo va� si kva li fi ká ciu,
h) zdr ža� sa ko na nia, kto ré by moh lo vies� ku kon flik -

tu ve rej né ho zá uj mu s osob ný mi zá uj ma mi, naj mä
ne zne u ží va� in for má cie na do bud nu té pri vy ko ná -
va ní štát nej služ by na vlast ný pro spech ale bo v pro -
spech blíz kych osôb ale bo iných fy zic kých osôb,
ale bo práv nic kých osôb; táto po vin nos� pla tí aj po
skon če ní štát no za mes tna nec ké ho po me ru,

i) dba�, aby žiad na jeho po li tic ká čin nos� ne po ško -
dzo va la dô ve ru ve rej nos ti a je ho slu žob né ho úra du
v je ho schop nos� pl ni� slu žob né úlo hy ne stran ne
a lo jál ne,

j) pos ky to va� slu žob né mu úra du in for má cie vo ve -
ciach svoj ho osob né ho sta vu a o je ho zme nách,

k) upo zor ni� slu žob ný úrad na aký ko¾ vek sku toč ný
ale bo mož ný kon flikt zá uj mov,

l) ozná mi� slu žob né mu úra du, že bol prá vo plat ne od -
sú de ný za úmy sel ný trest ný čin ale bo že bol po zba -
ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny, ale bo že jeho
spô so bi los� na práv ne úko ny je ob me dze ná,

m) zdr ža� sa pri vy ko ná va ní štát nej služ by a mi mo nej
všet ké ho, čo by moh lo na ru ši� váž nos� štát nej služ -
by ale bo ohroz i� dô ve ru v jej ne stran nos�, prí pad ne
ne stran nos� roz ho do va nia,

n) och ra ňo va� ma je tok štá tu, kto rý mu bol zve re ný,
pred po ško de ním, stra tou, zni če ním a zne uži tím
a vy u ží va� ho iba na opráv ne né úče ly,

o) sprá va� sa sluš ne k pred sta ve ným, k ostat ným
štát nym za mest nan com a za mest nan com slu žob -
né ho úra du a v slu žob nom sty ku s fy zic ký mi oso ba -
mi a práv nic ký mi oso ba mi,

p) do dr žia va� ur če ný týž den ný slu žob ný čas ale bo
krat ší týž den ný slu žob ný čas,

r) by� pri vy ko ná va ní štát nej služ by sluš ne ob le če ný
a dba� o ná le ži tú úpra vu svoj ho zov ňaj šku,

s) za stu po va� pred sta ve né ho v roz sa hu jeho čin nos ti,
ak mu to bolo ulo že né slu žob ným úra dom,

t) pl ni� ïal šie po vin nos ti pod ¾a toh to zá ko na,
u) za bez pe či� účel né a hos po dár ne spra vo va nie a  vy -

užívanie fi nanč ných zdro jov, za ria de ní a slu žieb,
kto ré boli štát ne mu za mest nan co vi zve re né,

v) ozná mi� pred sta ve né mu, prí pad ne or gá nu čin né -
mu v trest nom ko na ní stra tu, po ško de nie ma jet ku
vo vlast níc tve ale bo v sprá ve slu žob né ho úra du.

(2) Štát ny za mest na nec ne smie
a) vy ko ná va� čin nos�, kto rá je ne dô stoj ná jeho funk -

cie ale bo ohroz u je jeho ne stran nos�,
b) v sú vis los ti s vy ko ná va ním štát nej služ by pri jí ma�

dary ale bo iné vý ho dy od fy zic kej oso by ale bo práv -
nic kej oso by s vý nim kou da rov ale bo iných vý hod
pos ky to va ných slu žob ným úra dom,

c) spro stred kú va� pre seba, inú fy zic kú oso bu ale bo
práv nic kú oso bu ob chod ný styk so
1. štá tom,
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2. ob cou,
3. vyš ším územ ným cel kom,
4. štát nym pod ni kom, štát nym úče lo vým fon dom,

Fon dom ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re pub li -
ky a s inou práv nic kou oso bou zria de nou štá tom,

5. roz poč to vou or ga ni zá ciou ale bo prí spev ko vou or -
ga ni zá ciou, inou práv nic kou oso bou ale bo za ria -
de ním obce,

6. roz poč to vou or ga ni zá ciou ale bo prí spev ko vou or -
ga ni zá ciou, inou práv nic kou oso bou vyš šie ho
územ né ho cel ku ale bo

7. inou práv nic kou oso bou s ma jet ko vou účas �ou
štá tu, Fon du ná rod né ho ma jet ku Slo ven skej re -
pub li ky, obce ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku,

d) po ža do va� ale bo pri jí ma� dary ale bo iné vý ho dy,
ale bo na vá dza� iné ho na pos ky to va nie da rov ale bo
iných vý hod v sú vis los ti s vy ko ná va ním štát nej
služ by,

e) na do bú da� ma je tok od štá tu, obce, vyš šie ho územ -
né ho cel ku ale bo Fon du ná rod né ho ma jet ku Slo -
ven skej re pub li ky inak ako vo ve rej nej sú �a ži ale bo
vo ve rej nej draž be, ak oso bit ný predpis14a) ne us ta -
no vu je inak, s vý nim kou, ak obec ale bo vyš ší územ -
ný ce lok zve rej ní pod mien ky na do bud nu tia ma jet -
ku; to sa vz�a hu je aj na blíz ke osoby10) štát ne ho
za mest nan ca,

f) po u ží va� sym bo ly spo je né s vý ko nom štát nej služ by 
na osob ný pro spech,

g) zne uží va� vý ho dy vy plý va jú ce z vy ko ná va nia štát -
nej služ by, a to ani po skon če ní štát no za mes tna -
nec ké ho po me ru,

h) zvý hod ňo va� blíz ke osoby10) pri vy ko ná va ní štát nej
služ by, pos ky to va� ne prav di vé vy hlá se nia, vy ho to -
vo va� fal zi fi ká ty a ne prav di vé do ku men ty sú vi sia ce
s vy ko ná va ním štát nej služ by.

(3) Etic ký kó dex na zá kla de spo lo čen sky vše obec ne
uzná va ných a vše obec ne uplat ňo va ných mo rál nych
pra vi diel a hod nôt spo lo čen ské ho sty ku upra vu je zá sa -
dy sprá va nia štát ne ho za mest nan ca pri vy ko ná va ní
štát nej služ by. Ob sa hom etic ké ho kó de xu sú zá klad né
pra vid lá sprá va nia štát ne ho za mest nan ca, kto ré je po -
vin ný do dr žia va� z h¾a di ska eti ky spo lo čen ské ho sty ku
s ob čan mi a práv nic ký mi oso ba mi, s pred sta ve ný mi
a iný mi štát ny mi za mest nan ca mi.

§ 54

Ma jet ko vé pri zna nie štát ne ho za mest nan ca

(1) Štát ny za mest na nec je po čas tr va nia štát no za -
mes tna nec ké ho po me ru po vin ný de kla ro va� svo je ma -
jet ko vé po me ry
a) do 30 dní odo dňa vzni ku štát no za mes tna nec ké ho

po me ru pod ¾a sta vu ku dňu vzni ku štát no za mes t -
na nec ké ho po me ru,

b) do 31. mar ca kaž dé ho ka len dár ne ho roka pod ¾a

sta vu k 31. de cem bru pred chá dza jú ce ho ka len dár -
ne ho roka.

(2) Po vin nos� pod ¾a od se ku 1 sa vz�a hu je na vše tok
ma je tok štát ne ho za mest nan ca, pri čom ma jet ko vé pri -
zna nie musí ob sa ho va� úda je o
a) ne hnu te¾ nom ma jet ku,
b) hnu te¾ ných ve ciach,
c) ma jet ko vých prá vach a iných ma jet ko vých hod no -

tách.

(3) Ma je tok uve de ný v od se ku 2 písm. a) sa ne o ce ňu -
je. Ma je tok uve de ný v od se ku 2 písm. b) a c) štát ny za -
mest na nec na úče ly ma jet ko vé ho pri zna nia oce ní ce -
nou ob vyk lou. Ten to ma je tok sa v ma jet ko vom pri zna ní 
uve die len vte dy, ak jeho sú hrnná hod no ta je vyš šia
ako 500 000 Sk. Ma je tok v bez pod ie lo vom spo lu vlas t -
níc tve man že lov sa na tie to úče ly delí rov na kým die lom, 
ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je inak.15)

(4) Sú čas �ou ma jet ko vé ho pri zna nia štát ne ho za -
mest nan ca je aj čest né vy hlá se nie štát ne ho za mest -
nan ca, že nemá ve do mos� o ta kých príj moch osôb ži jú -
cich s ním v do mác nos ti,16) kto ré mož no po va žo va� za
ne zda ne né príj my ale bo za príj my z ne sta toč ných zdro -
jov.

(5) Úmy sel né uve de nie ne ú pl ných úda jov ale bo ne -
prav di vých úda jov v ma jet ko vom pri zna ní ale bo v čest -
nom vy hlá se ní štát ne ho za mest nan ca sa po va žu je za
zá važ né slu žob né pre vi ne nie (§ 60 ods. 2).

(6) Úda je o ma jet ko vých po me roch de kla ro va ných
pod ¾a od se kov 1 a 2 sa ozna mu jú ve dú ce mu úra du, ak
ide o ve dú ce ho úra du, pred se do vi, a ak ide o pred se du,
pred se do vi vlá dy, kto rí za bez pe čia vy hod no te nie ma jet -
ko vých pri zna ní v prí sluš ných slu žob ných úra doch na
úče ly zis te nia prí rast ku ma jet ku štát ne ho za mest nan -
ca a ich ucho vá va nie.

(7) Na vý zvu ve dú ce ho úra du, pred se du ale bo pred -
se du vlá dy, naj mä ak sú odô vod ne né po chyb nos ti
o prav di vos ti de kla ro va ných úda jov, štát ny za mest na -
nec je po vin ný pred lo ži� v ma jet ko vom pri zna ní, ak ide
o ma je tok pod ¾a od se ku 2 písm. a), aj úda je o práv nom
dô vo de a dá tu me jeho na do bud nu tia, o ce ne jeho ob -
sta ra nia, pri vlast nej vý stav be vý dav ky na jeho ob sta -
ra nie, pri bez od plat nom na do bud nu tí cenu pod ¾a oso -
bit né ho predpisu17) a aj úda je o ma jet ku pod ¾a  odse -
ku 2 písm. b) a c), kto ré ho sú hrnná hod no ta je niž -
šia ako 500 000 Sk.

§ 55

Po vin nos ti štát ne ho za mest nan ca
na štát no za mes tna nec kom mies te mi mo riad nej

výz namnos ti

(1) Ve dú ci úra du so sú hla som Úra du pre štát nu služ -
bu určí, kto ré štát no za mes tna nec ké mies ta slu žob né -
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14a) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 182/1993 Z. z. o vlast níc tve by tov a ne by to vých prie sto rov v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z. o sprá ve ma jet ku štá tu v zne ní ne skor ších pred pi sov.

15) § 143a Ob čian ske ho zá kon ní ka.
16) § 115 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
17) Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky č. 465/1991 Zb. o ce nách sta vieb, po zem kov,  tr va lých po ras tov, úhra dách za

zria de nie prá va osob né ho uží va nia po zem kov a ná hra dách za do čas né uží va nie po zem kov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ho úra du ur če né v sys te mi zá cii sú mies ta mi mo riad nej
výz namnos ti ok rem štát no za mes tna nec kých miest mi -
mo riad nej výz namnos ti, na kto ré sa vz�a hu je osob ný
plat; štát no za mes tna nec ké mies ta mi mo riad nej  vý -
znam nosti sú tie štát no za mes tna nec ké mies ta, kto ré
sú roz ho du jú ce naj mä na pl ne nie prog ra mo vé ho vy hlá -
se nia vlá dy ale bo úloh spo je ných s čer pa ním fi nanč -
ných pros tried kov Eu róp skej únie. Štát no za mes tna -
nec ké mies ta mi mo riad nej výz namnos ti, na kto ré sa
vz�a hu je osob ný plat, ur ču je vlá da pri schvá le ní sys te -
mi zá cie.

(2) Štát ny za mest na nec na štát no za mes tna nec kom
mies te mi mo riad nej výz namnos ti je po vin ný
a)  vies� zoz nam stret nu tí s oso ba mi v slu žob nom úra -

de, kto ré nie sú štát ny mi za mest nan ca mi slu žob né -
ho úra du ale bo za mest nan ca mi slu žob né ho úra du,
ok rem stret nu tí, o kto rých bol vy ho to ve ný pí som ný
zá znam a pre zenč ná lis ti na pod pí sa ná účast ník mi
stret nu tia, a ok rem stret nu tí s čle nom vlá dy pô so -
bia cim v slu žob nom úra de,

b) vies� zoz nam stret nu tí mimo slu žob né ho úra du
s oso ba mi, kto ré sú účast ník mi ko na nia pred slu -
žob ným úra dom, a s oso ba mi, kto rých zá uj my inak
pria mo ovplyv ňu je ko na nie štát ne ho za mest nan ca
na štát no za mes tna nec kom mies te mi mo riad nej  vý -
znamnosti a kto rých pred me tom bolo pl ne nie slu -
žob ných úloh v slu žob nom úra de; to sa ne vz�a hu je
na stret nu tia, o kto rých bol vy ho to ve ný pí som ný zá -
znam a pre zenč ná lis ti na pod pí sa ná účast ník mi
stret nu tia,

c) vies� zoz nam stret nu tí mimo slu žob né ho úra du
s oso ba mi, kto ré sú šta tu tár ny mi or gán mi, za mest -
nan ca mi, vlast ník mi ale bo zá stup ca mi práv nic kých
osôb, kto ré sú účast ník mi ko na nia ale bo kto rých zá -
uj my inak pria mo ovplyv ňu je ko na nie štát ne ho za -
mest nan ca na štát no za mes tna nec kom mies te mi -
mo riad nej výz namnos ti; to sa ne vz�a hu je na
stret nu tia, o kto rých bol vy ho to ve ný pí som ný zá -
znam a pre zenč ná lis ti na pod pí sa ná účast ník mi
stret nu tia,

d) zve rej ňo va� zoz nam pod ¾a pís men a) až c) pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,18)

e) ozná mi� Úra du pre štát nu služ bu aké ko¾ vek príj my
zo zá rob ko vej čin nos ti vy ko ná va nej mimo štát nej
služ by,

f) in for mo va� o ob sa hu stret nu tí na po žia da nie slu žob -
né ho úra du.

(3) Štát ny za mest na nec na štát no za mes tna nec kom
mies te mi mo riad nej výz namnos ti je po vin ný de kla ro -
va� v ma jet ko vom pri zna ní aj ma jet ko vé po me ry svoj ho
man že la, kto rý s ním ži je v do mác nos ti, a to aj vte dy, ak
man že lia uza tvo ri li do ho du o zú že ní ale bo roz ší re ní zá -
ko nom usta no ve né ho roz sa hu bez pod ie lo vé ho spo lu -
vlas tníc tva ale bo o sprá ve spo loč né ho ma jet ku. Ak
man že lia uza tvo ri li do ho du o zú že ní ale bo roz ší re ní zá -
ko nom usta no ve né ho roz sa hu bez pod ie lo vé ho spo lu -
vlas tníc tva ale bo o sprá ve spo loč né ho ma jet ku, štát ny
za mest na nec na štát no za mes tna nec kom mies te mi mo -
riad nej výz namnos ti de kla ru je ma jet ko vé po me ry svoj -

ho man že la v ma jet ko vom pri zna ní od de le ne od svo jich
ma jet ko vých po me rov.

(4) Ne do dr ža nie po vin nos tí pod ¾a od se kov 2 a 3 sa po -
va žu je za zá važ né slu žob né pre vi ne nie pod ¾a § 60
ods. 2.

§ 56

Ko na nie vo ve ciach ma jet ko vé ho pri zna nia
štát ne ho za mest nan ca

(1) Ak štát ny za mest na nec ne podá včas ma jet ko vé
pri zna nie pod ¾a § 54, vy zve ho ve dú ci úra du, pred se da
ale bo pred se da vlá dy na do da toč né spl ne nie tej to po -
vin nos ti, naj ne skôr v le ho te 30 dní.

(2) Ve dú ci úra du, pred se da ale bo pred se da vlá dy pre -
skú ma úpl nos� ma jet ko vé ho pri zna nia a v prí pa de  po -
treby štát ne ho za mest nan ca vy zve, aby ho v le ho te 30
dní v pot reb nom roz sa hu spres nil ale bo do pl nil.

(3) Ak sa na zá kla de vy hod no te nia ma jet ko vé ho pri -
zna nia pod ¾a § 54 ods. 6 zis tia u štát ne ho za mest nan ca
ma jet ko vé prí rast ky, kto ré pre sa hu jú sú hrn jeho pla to -
vých po me rov a iných vy čís le ných príj mov, štát ny za -
mest na nec je po vin ný vy čís li� ale bo pre u ká za� ich pô -
vod. Na spl ne nie tej to po vin nos ti ve dú ci úra du,
pred se da ale bo pred se da vlá dy určí štát ne mu za mest -
nan co vi pri me ra nú le ho tu, naj me nej 60 dní.

(4) Ne spl ne nie nie ktorej z po vin nos tí pod ¾a od se kov 1
až 3 ve dú ci úra du, pred se da ale bo pred se da vlá dy
ozná mi spo lu s ná vr hom na za ča tie dis cip li nár ne ho ko -
na nia prí sluš nej dis cip li nár nej ko mi sii. Rov na ko sa po -
stu pu je, ak ve dú ci úra du, pred se da ale bo pred se da
vlá dy ne po va žu je spl ne nie po vin nos ti pod ¾a od se ku 3
za dos ta toč né a má odô vod ne né po chyb nos ti o sta toč -
nos ti pô vo du ma jet ko vé ho prí rast ku štát ne ho za mest -
nan ca ale bo o hod no ver nos ti ním pre u ka zo va ných
sku toč nos tí tý ka jú cich sa pô vo du ma jet ko vé ho prí rast -
ku.

§ 57

Po ky ny pred sta ve né ho na vy ko ná va nie štát nej služ by

(1) Štát ny za mest na nec je po vin ný ria di� sa pri vy ko -
ná va ní štát nej služ by po kyn mi pred sta ve né ho, ak sú
v sú la de so vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi.
Pred sta ve ný pri tom ne smie pre kro či� roz sah svoj ho
opráv ne nia pod ¾a oso bit ných pred pi sov vz�a hu jú cich
sa na vy ko ná va nie jeho štát nej služ by.

(2) Pred sta ve ný nie je opráv ne ný uk la da� pod ria de -
né mu štát ne mu za mest nan co vi slu žob né úlo hy, kto ré
má pod ¾a vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov
ale bo slu žob ných pred pi sov vy ko na� osob ne.

(3) Ak sa štát ny za mest na nec dom nie va, že po kyn,
kto rý mu bol ulo že ný, je v roz po re so vše obec ne zá väz -
ný mi práv ny mi pred pis mi ale bo so slu žob ný mi pred -
pis mi, je po vin ný pí som ne upo zor ni� na túto sku toč -
nos� pred sta ve né ho skôr, ako ten to po kyn za čne pl ni�.
Ak pred sta ve ný trvá na spl ne ní po ky nu, je po vin ný
štát ne mu za mest nan co vi ozná mi� to pí som ne.
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18) Zá kon č. 211/2000  Z. z. o slo bod nom prí stu pe k in for má ciám a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zá kon o slo bo de in for má cií).



§ 58

Po vin nos ti pred sta ve né ho

Ok rem pl ne nia po vin nos tí štát ne ho za mest nan ca
pod ¾a § 53 až 55 je pred sta ve ný ïa lej po vin ný
a) ria di� a kon tro lo va� vy ko ná va nie štát nej služ by pod -

ria de ný mi štát ny mi za mest nan ca mi,
b) dá va� pí som né pod nety ve dú ce mu úra du na dis cip -

li nár ne ko na nie, ak sa doz ve del o po ru še ní po vin -
nos tí pod ria de ným štát nym za mest nan com; ve dú ci
úra du je po vin ný pod net po sú di�, a ak zis tí dis cip li -
nár nu zod po ved nos�, podá ná vrh dis cip li nár nej ko -
mi sii na dis cip li nár ne ko na nie,

c) ur či� zá stup cu z pod ria de ných štát nych za mest nan -
cov na za stu po va nie v roz sa hu pí som né ho po ve re nia 
v ča se svo jej ne prí tom nos ti ne pre sa hu jú cej dva
týžd ne; zá stup cu môže ur či�, ak s tým pod ria de ný
štát ny za mest na nec sú hla sí,

d) utvá ra� pod mien ky na riad ne vy ko ná va nie štát nej
služ by štát ny mi za mest nan ca mi,

e) sluš ne sa sprá va� voči pod ria de ným štát nym za -
mest nan com,

f) za stu po va� slu žob ný úrad v dis cip li nár nom ko na ní
na zá kla de po ve re nia ve dú cim úra du,

g) vy ko ná va� slu žob né hod no te nie jemu pod ria de ných
štát nych za mest nan cov.

§ 59

Ob me dze nie pod ni ka nia a inej zá rob ko vej čin nos ti

(1) Štát ny za mest na nec ne smie pod ni ka� ale bo vy ko -
ná va� inú zá rob ko vú čin nos�, ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak. Štát ny za mest na nec je po vin ný za mest ná -
va te ¾o vi pí som ne ozná mi� prí jem z vy ko ná va nia
ostat ných čin nos tí uve de ných v od se ku 3, kto rý v uply -
nu lom ka len dár nom roku pre sia hol sumu 50 000 Sk,
do 31. mar ca ka len dár ne ho roka. Inou zá rob ko vou čin -
nos �ou sa na úče ly toh to zá ko na ro zu mie čin nos�, kto -
rá za kla dá ná rok na prí jem zda ňo va ný pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.19)

(2) Štát ny za mest na nec ne smie by� čle nom ria dia -
cich, kon trol ných ale bo do zor ných or gá nov práv nic -
kých osôb vy ko ná va jú cich pod ni ka te¾ skú čin nos�. To
ne pla tí, ak je štát ny za mest na nec vy sla ný do ta ké ho or -
gá nu vlá dou ale bo slu žob ným úra dom. Štát ny za mest -
na nec v sú vis los ti s člen stvom v ria dia cich, kon trol -
ných ale bo do zor ných or gá noch práv nic kých osôb
ne mô že od prí sluš nej práv nic kej oso by po be ra� od me -
nu.

(3) Ob me dze nie pod ¾a od se ku 1 sa ne vz�a hu je na

pos ky to va nie zdra vot nej sta rost li vos ti v štát nych zdra -
vot níc kych za ria de niach ale bo v ne štát nych
zdra vot níc kych za ria de niach, na ve dec kú čin nos�, pe -
da go gic kú čin nos�, lek tor skú čin nos�, pred ná ša te¾ skú
čin nos�, pre kla da te¾ skú čin nos�, pub li cis tic kú čin -
nos�, li te rár nu čin nos� ale bo ume lec kú čin nos�, čin -
nos ti ve dú cich tá bo rov pre de ti a mlá dež, ich zá stup cov
pre hos po dár ske a zdra vot né veci, od die lo vých ve dú -
cich, vy cho vá va te ¾ov, in štruk to rov, prí pad ne stred -
ných zdra vot níc kych za mest nan cov v tá bo roch pre de ti 
a mlá dež, čin nos ti sprost red ko va te ¾a a roz hod cu pri
ko lek tív nom vy jed ná va ní, na sprá vu vlast né ho ma jet -
ku, na sprá vu ma jet ku svo jich ma lo le tých detí, na
sprá vu ma jet ku oso by, kto rej spô so bi los� na práv ne
úko ny bola ob me dze ná, ale bo na sprá vu ma jet ku oso -
by, kto rá bola po zba ve ná spô so bi los ti na práv ne úko -
ny, na čin nos� štát ne ho za mest nan ca v po rad nom or -
gá ne vlá dy a vy ko ná va nie funk cie čle na vo leb nej
ko mi sie ale bo funk cie čle na re fe ren do vej ko mi sie ale bo
čle na ko mi sie na ¾u do vé hla so va nie o od vo la ní pre zi -
den ta Slo ven skej re pub li ky, na čin nos� čle na v roz kla -
do vej ko mi sii, na čin nos� osôb pri zva ných na vý kon do -
h¾a du ale bo kon tro ly pod ¾a oso bit né ho zá ko na,19a) na
vy ko ná va nie funk cie čle na or gá nu Úra du pre fi nanč ný
trh,19b) Fon du ochra ny vkladov19b) ale bo Ga ranč né ho fon -
du investícií19b) a na čin nos� čle na ko mi sie pre vy šet ro va -
nie le tec kých ne hôd ale bo pri po su dzo va ní zdra vot nej spô -
so bi los ti ci vil né ho le tec ké ho per so ná lu. Čin nos� znal ca
ale bo tl moč ní ka môže štát ny za mest na nec vy ko ná va� len
vte dy, ak sa táto čin nos� vy ko ná va pre súd, pre iný štát ny
or gán, pre obec, pre vyš ší územ ný ce lok, pre Ná rod nú
ban ku Slovenska19c) ale bo pre Úrad pre fi nanč ný trh.19d)

(4) Ak je pred me tom čin nos tí uve de ných v od se ku 3
pl ne nie úloh štát nej sprá vy ale bo vy ko ná va nie štát -
nych zá le ži tos tí (§ 2 ods. 2), môže slu žob ný úrad umož -
ni� ich vy ko ná va nie štát ne mu za mest nan co vi aj v slu -
žob nom čase. Ak sa majú ta ké to čin nos ti vy ko ná va�
mimo pra vi del né ho mies ta vý ko nu štát nej služ by,
môže slu žob ný úrad vy sla� štát ne ho za mest nan ca na
pra cov nú ces tu.

(5) Usta no ve ním od se ku 4 nie je dotk nu té prá vo na
od me nu za čin nos ti v od se ku 3.

(6) Štát ny za mest na nec sa ne smie po čas jed né ho
roka od skon če nia vy ko ná va nia štát nej služ by za mest -
na� v pra cov nom po me re ale bo v ob dob nom pra cov nom 
vz�a hu u osôb, kto rým jeho roz hod nu tím bola  po -
skytnutá štát na po moc, pod po ra, vý ho da ale bo od -
pus te nie po vin nos tí vy plý va jú cich zo vše obec ne zá -
väz ných práv nych pred pi sov.

(7) Ob me dze nie pod ¾a od se ku 1 sa ne vz�a hu je na vy -
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19) § 5 a 6 zá ko na č. 595/2003 Z. z. o da ni z príj mov.
19a) § 3 ods. 1 písm. a) a § 12 až 18 zá ko na č. 96/2002 Z. z. o do h¾a de nad fi nanč ným tr hom a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

§ 36 a 37 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. o Ná rod nej ban ke Slo ven ska v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 6 ods. 2 a § 15 až 19 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 39/1993 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 13 až 25 zá ko na č. 502/2001 Z. z. o fi nanč nej kon tro le a vnú tor nom au di te a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

19b) § 7 ods. 7, § 10 ods. 3 a 14 zá ko na č. 96/2002 Z. z.
§ 16 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 25 ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 118/1996 Z. z. o ochra ne vkla dov a o zme ne a do pl ne -
ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zá ko na č. 566/2001 Z. z. o cen ných pa pie roch a in ves tič ných služ bách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov (zá kon o cen ných pa pie roch) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

19c) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
19d) Zá kon č. 96/2002 Z. z.



ko ná va nie ve rej nej služ by v cu dzi ne štát nym za mest -
nan com, kto ré mu bolo pos kyt nu té ne pla te né slu žob né
vo¾ no.

(8) Po ru še nie ob me dze ní pod ¾a od se kov 1 a 2 sa po va -
žu je za zá važ né slu žob né pre vi ne nie (§ 60 ods. 2).

Dis c ip l i  nár na zod po ved nos�
v štát  nej  služ be 

§ 60

(1) Štát ny za mest na nec zod po ve dá za slu žob né pre vi -
ne nie. Slu žob né pre vi ne nie je za vi ne né po ru še nie po -
vin nos tí štát ne ho za mest nan ca.

(2) Zá važ né slu žob né pre vi ne nie je ko na nie uve de né
v od se ku 1, ak vzh¾a dom na po va hu po ru še nej slu žob -
nej po vin nos ti, spô sob ko na nia ale bo opo me nu tia,
mie ru za vi ne nia, opa ko va né slu žob né pre vi ne nie ale -
bo na inú pri �a žu jú cu okol nos� je jeho škod li vos� zvý -
še ná.

§ 61

(1) Za slu žob né pre vi ne nie mož no štát ne mu za mest -
nan co vi ulo ži� tie to dis cip li nár ne opat re nia:
a) pí som né po kar ha nie ale bo
b) zní že nie funk čné ho pla tu o 15 % naj viac na tri me -

sia ce.

(2) Za zá važ né slu žob né pre vi ne nie mož no štát ne mu
za mest nan co vi ulo ži� tie to dis cip li nár ne opat re nia:
a) zní že nie funk čné ho pla tu o 30 % naj viac na tri me -

sia ce,
b) od vo la nie pred sta ve né ho,
c) pre pus te nie z no mi no va nej štát nej služ by,
d) pre pus te nie zo stá lej štát nej služ by,
e) pre pus te nie z do čas nej štát nej služ by ok rem pred -

sta ve né ho v po li tic kej funk cii a pred sta ve né ho, kto -
rý je ve¾ vys lan com, ale bo

f) pre pus te nie z prí prav nej štát nej služ by.

§ 62

zru še ný

§ 63

zru še ný

§ 64

zru še ný

§ 65

zru še ný

§ 66

zru še ný

ŠTVR  TÁ  HLA  VA

POD MIEN KY VY KO NÁ VA NIA ŠTÁT NEJ SLUŽ BY

§ 67

(1) Slu žob ný čas štát ne ho za mest nan ca je ča so vý
úsek, v kto rom štát ny za mest na nec vy ko ná va štát nu
služ bu a je k dis po zí cii slu žob né mu úra du.

(2) Slu žob ný čas štát ne ho za mest nan ca je naj viac 40
ho dín týž den ne. Štát ny za mest na nec, kto rý má slu žob -
ný čas roz vrh nu tý tak, že pra vi del ne vy ko ná va štát nu
služ bu strie da vo v obi dvoch zme nách v dvoj zmen nej
pre vádz ke, má slu žob ný čas naj viac 38 a 3/4 ho di ny
týž den ne a vo všet kých zme nách v troj zmen nej pre -
vádz ke ale bo ne pre tr ži tej pre vádz ke má slu žob ný čas
naj viac 37 a 1/2 ho di ny týž den ne. Skrá te nie týž den né -
ho slu žob né ho času štát ne ho za mest nan ca mož no do -
hod nú� v ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa.

§ 68

(1) Štát ne mu za mest nan co vi pat rí za štát nu služ bu
vo svia tok ná hrad né vo¾ no. Za deň, keï sa štát ne mu
za mest nan co vi pos ky tlo ná hrad né vo¾ no za štát nu
služ bu vo svia tok, pat rí štát ne mu za mest nan co vi
 funkč ný plat. Ak slu žob ný úrad v na lie ha vom zá uj me
štát nej služ by štát ne mu za mest nan co vi ne po skyt ne
ná hrad né vo¾ no naj ne skôr v na sle du jú com ka len dár -
nom me sia ci, po stu pu je pod ¾a § 88.

(2) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý ne vy ko ná val
štát nu služ bu, pre to že svia tok pri pa dol na jeho ob vyk lý 
slu žob ný deň, pat rí za ten to deň funk čný plat.

§ 69

Štát ne mu za mest nan co vi pat rí za vy ko na nú štát nu
služ bu nad čas ná hrad né vo¾ no. Za dobu, keï sa štát -
ne mu za mest nan co vi pos ky tlo ná hrad né vo¾ no za štát -
nu služ bu nad čas, pat rí štát ne mu za mest nan co vi
funk čný plat. To ne pla tí pre ve dú ce ho úra du a pre
pred sta ve né ho v po li tic kej funk cii. Ak slu žob ný úrad
v odô vod ne nom prí pa de štát ne mu za mest nan co vi ne -
po skyt ne ná hrad né vo¾ no naj ne skôr v na sle du jú com
ka len dár nom me sia ci, po stu pu je pod ¾a § 93.

§ 70

U štát ne ho za mest nan ca, kto ré ho slu žob ný úrad za -
ra dil do plá nu vy roz u me nia a je po vin ný hlá si� pred sta -
ve né mu mies to po by tu mimo slu žob né ho času vy ko ná -
va nia štát nej služ by a by� pri pra ve ný do sta vi� sa
ur če ným spô so bom na pl ne nie oso bit ných úloh pri za -
bez pe čo va ní opat re ní pre ob do bie voj no vé ho sta vu, na
úče ly toh to zá ko na ide o po ho to vos� pri za bez pe čo va ní
opat re ní pre ob do bie voj no vé ho sta vu.

§ 71

(1) Zá klad ná vý me ra do vo len ky štát ne ho za mest nan -
ca je naj me nej šty ri týžd ne. Do vo len ka vo vý me re naj -
me nej pia tich týž dňov pat rí štát ne mu za mest nan co vi,
kto rý do kon ca ka len dár ne ho roka do vŕ ši as poň 15 ro -
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kov štát no za mes tna nec ké ho po me ru ale bo pra cov né ho 
po me ru. Zá klad nú vý me ru do vo len ky mož no pre dĺ ži�
ko lek tív nou zmlu vou vyš šie ho stup ňa.

(2) Štát ne mu za mest nan co vi pat rí za čas do vo len ky
funk čný plat.

§ 72

(1) Štát ne mu za mest nan co vi pat rí pla te né slu žob né
vo¾ no na prí pra vu a na vy ko na nie kva li fi kač nej skúš ky
v roz sa hu pia tich slu žob ných dní.

(2) Po čas slu žob né ho vo¾ na pod ¾a od se ku 1 pat rí štát -
ne mu za mest nan co vi funk čný plat.

§ 73

(1) Za vy ko ná va nie štát nej služ by sa po su dzu je čas
a) čer pa nia do vo len ky,
b) pla te né ho slu žob né ho vo¾ na,
c) zdo ko na ¾o va cej služ by pod ¾a oso bit né ho pred pi -

su,20)
d) pre hl bo va nia kva li fi ká cie,
e) zvy šo va nia kva li fi ká cie,
f) pre stáv ky na doj če nie,
g) ná hrad né ho vo¾ na za štát nu služ bu nad čas a ná -

hrad né ho vo¾ na za štát nu služ bu vo svia tok,
h) keï štát ny za mest na nec ne vy ko ná va štát nu služ bu,

pre to že je svia tok pri pa da jú ci na jeho inak ob vyk lý
slu žob ný deň,

i) ne prí tom nos ti štát ne ho za mest nan ca v štát nej služ -
be z dô vo du
1. do čas nej ne schop nos ti na vy ko ná va nie štát nej

služ by pre cho ro bu ale bo úraz,
2. ka ran té ny,
3. ma ter skej do vo len ky a ro di čov skej do vo len ky do

troch ro kov veku die �a �a, sta rost li vos ti o dlho do -
bo �až ko zdra vot ne pos tih nu té die �a vy ža du jú ce
mi mo riad nu sta rost li vos� a sta rost li vos ti o dlho -
do bo �až ko zdra vot ne pos tih nu té die �a vy ža du jú -
ce oso bit ne ná roč nú mi mo riad nu sta rost li vos� do
šies tich ro kov veku die �a �a.

(2) Na úče ly do vo len ky sa ne po su dzu je ako vy ko ná -
va nie štát nej služ by
a) čas ro di čov skej do vo len ky ok rem ro di čov skej do vo -

len ky štát ne ho za mest nan ca, ak sa sta rá o na ro de né 
die �a do 20 týž dňov od jeho na ro de nia,

b) za ra de nie mimo čin nú štát nu služ bu, za kto ré štát -
ne mu za mest nan co vi ne pat rí plat štát ne ho za mest -
nan ca,

c) pos kyt nu té slu žob né vo¾ no, za kto ré ne pat rí štát ne -
mu za mest nan co vi plat štát ne ho za mest nan ca,

d) čas do čas nej ne schop nos ti na vy ko ná va nie štát nej
služ by pre cho ro bu ale bo úraz ok rem času do čas nej
ne schop nos ti vznik nu tej v dô sled ku slu žob né ho
úra zu ale bo cho ro by z po vo la nia, za kto ré zod po ve dá 
slu žob ný úrad.

§ 74

Slu žob ný úrad utvá ra štát nym za mest nan com pod -
mien ky na riad ne, bez peč né a hos po dár ne vy ko ná va nie 
štát nej služ by; za bez pe ču je naj mä
a) vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy, slu žob né pred -

pi sy a in for má cie pot reb né na riad ne vy ko ná va nie
štát nej služ by,

b) zria ïo va nie, udr žia va nie a zlep šo va nie za ria de ní ne -
vy hnut ných na riad ne vy ko ná va nie štát nej služ by,

c) utvá ranie pod mie nok na stra vo va nie pri vy ko ná va ní
štát nej služ by,

d) pos ky to va nie rov no ša ty štát ne mu za mest nan co vi,
ak to usta no vu je oso bit ný pred pis.

§ 75

Slu žob ný úrad je po vin ný za bez pe či� štát ne mu za -
mest nan co vi v prie be hu den né ho slu žob né ho času
stra vo va nie po dá va ním jed né ho hlav né ho tep lé ho jed -
la, na kto ré slu žob ný úrad pri spie va vo výš ke 65 % ceny 
jed la, naj viac však 65 % strav né ho pos ky to va né ho pri
pra cov nej ces te v tr va ní 5 až 12 ho dín pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.12) Po vin nos� slu žob né ho úra du usta no ve ná
v pr vej vete sa ne vz�a hu je na štát nych za mest nan cov,
kto rí vy ko ná va jú štát nu služ bu v cu dzi ne.

§ 76

Ak vy ko ná va te hot ná štát na za mest nan ky ňa štát nu
služ bu, kto rá je te hot nej štát nej za mest nan ky ni pod ¾a
oso bit né ho pred pi su za ká za ná ale bo kto rá pod ¾a le kár -
ske ho po sud ku ohroz u je jej te ho ten stvo, slu žob ný
úrad je po vin ný vy ko na� do čas nú úpra vu slu žob ných
pod mie nok, aby sa pred iš lo jej ohroz e niu. Ak to nie je
mož né, slu žob ný úrad je po vin ný pre lo ži� ju do štát nej
služ by, kto rá je pre ňu vhod ná. To pla tí rov na ko o štát -
nej za mest nan ky ni po skon če ní ma ter skej do vo len ky
do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de. Pri tom to pre lo -
že ní pat rí štát nej za mest nan ky ni funk čný plat pod ¾a
vy ko ná va nej štát nej služ by, naj me nej však funk čný
plat, kto rý jej pat ril pred tým to pre lo že ním.

P IA  TA  HLA  VA

PRE HL BO VA NIE KVA LI FI KÁ CIE A ZVY ŠO VA NIE
KVA LI FI KÁ CIE

ŠTÁT NYCH ZA MEST NAN COV

§ 77

(1) Slu žob ný úrad za bez pe ču je pra vi del né pre hl bo va -
nie kva li fi ká cie štát nych za mest nan cov.

(2) Pre hl bo va nie kva li fi ká cie je sys te ma tic ké od bor né 
vzde lá va nie štát nych za mest nan cov s cie ¾om prie bež -
né ho udr žia va nia, zdo ko na ¾o va nia a do pĺ ňa nia po ža -
do va ných ve do mos tí a schop nos tí pot reb ných na vy ko -
ná va nie štát nej služ by v prí sluš nom od bo re štát nej
služ by. Dru hy a for my pre hl bo va nia kva li fi ká cie a mi -
ni mál ne štan dar dy vzde lá va nia určí slu žob ný pred pis,
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kto rý vydá Úrad pre štát nu služ bu. Dru há veta sa ne -
vz�a hu je na sú dy a pro ku ra tú ru. Slu žob ný pred pis,
kto rý určí dru hy a for my pre hl bo va nia kva li fi ká cie,
vydá pre štát nych za mest nan cov na sú doch mi nis ter
spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter 
spra vod li vos ti“) a pre štát nych za mest nan cov na pro -
ku ra tú re ge ne rál ny pro ku rá tor. Na slu žob ných úra -
doch uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo
štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom bo de
a v písm. g) a na slu žob nom úra de, kto rým je mi nis ter -
stvo za hra nič ných vecí, dru hy a for my pre hl bo va nia
kva li fi ká cie určí slu žob ný pred pis, kto rý vydá ten to
slu žob ný úrad.

(3) Na pre hl bo va nie kva li fi ká cie pos kyt ne slu žob ný
úrad štát ne mu za mest nan co vi slu žob né vo¾ no v roz sa -
hu naj me nej pia tich slu žob ných dní v ka len dár nom
roku. Za ten to čas pat rí štát ne mu za mest nan co vi
 funkč ný plat. Ná kla dy na pre hl bo va nie kva li fi ká cie
uhrá dza slu žob ný úrad. Slu žob ný úrad uhrá dza štát -
ne mu za mest nan co vi, kto rý je do čas ne vy sla ný [§ 27
písm. l)], ná kla dy na pre hl bo va nie kva li fi ká cie v cu dzi -
ne naj viac do výš ky ná kla dov na pre hl bo va nie kva li fi -
ká cie v Slo ven skej re pub li ke.

(4) Vý sled ky pre hl bo va nia kva li fi ká cie štát ne ho za -
mest nan ca sú sú čas �ou jeho slu žob né ho hod no te nia.

(5) Zvy šo va nie kva li fi ká cie je zís ka nie kva li fi ká cie na
úče ly spl ne nia pred po kla dov na vy ko ná va nie štát nej
služ by v sú la de s pot re bou slu žob né ho úra du. Zvy šo va -
nie kva li fi ká cie na úče ly toh to zá ko na je aj zís ka nie oso -
bit ných kva li fi kač ných pred po kla dov, kto ré sú na vý -
kon štát nej služ by na štát no za mes tna nec kom mies te
pod ¾a opi su štát no za mes tna nec ké ho mies ta pot reb né.

(6) Na žia dos� štát ne ho za mest nan ca slu žob ný úrad
môže vy da� roz hod nu tie o zvy šo va ní kva li fi ká cie štát -
ne ho za mest nan ca, ak je toto zvy šo va nie v sú la de s po -
žia dav kou na vy ko ná va nie štát nej služ by.

(7) Roz hod nu tie o zvy šo va ní kva li fi ká cie ob sa hu je
a) druh kva li fi ká cie a spô sob jej zvy šo va nia,
b) čas, po kto rý je štát ny za mest na nec po vin ný zo tr va�

v štát no za mes tna nec kom po me re po zvý še ní kva li fi -
ká cie,

c) dru hy ná kla dov a naj vy ššiu sumu, kto ré štát ny za -
mest na nec uhra dí, ak ne spl ní zá vä zok zo tr va�
v štát nej služ be.

(8) Slu žob ný úrad na zvy šo va nie kva li fi ká cie pod ¾a
od se ku 5 pr vej vety štát ne mu za mest nan co vi pos kyt ne
slu žob né vo¾ no na zá kla de po tvr de nia vzde lá va cie ho
za ria de nia o dru hu a dĺž ke tr va nia štú dia pod ¾a oso bit -
né ho predpisu8)
a) v roz sa hu pot reb nom na účas� na vy u čo va ní,
b) dva slu žob né dni na prí pra vu a vy ko na nie kaž dej

skúš ky,
c) 20 slu žob ných dní na prí pra vu a vy ko na nie štát nej

skúš ky,
d) 30 slu žob ných dní na vy pra co va nie a ob ha jo bu zá ve -

reč nej prá ce ale bo dip lo mo vej prá ce.

(9) Za čas slu žob né ho vo¾ na pod ¾a od se ku 8 pat rí
štát ne mu za mest nan co vi funk čný plat. Ná kla dy v sú -
vis los ti so zvy šo va ním kva li fi ká cie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su uhrá dza slu žob ný úrad.

(10) Ak štát ny za mest na nec ne spl ní zá vä zok pod ¾a
od se ku 7 písm. b), je po vin ný uhra di� úpl ne ale bo čias -
toč ne ná kla dy v zá vis los ti od dĺž ky zo tr va nia v štát no -
za mes tna nec kom po me re; to ne pla tí, ak sa štát no za -
mes tna nec ký po mer skon čil pod ¾a § 40 ods. 1 písm. c)
a § 40 ods. 2 písm. b).

Š IES  TA  H  LA  VA

OD ME ŇO VA NIE ŠTÁT NYCH ZA MEST NAN COV
 A ĎAL ŠIE NÁ LE ŽI TOS TI

§ 78

Plat štát ne ho za mest nan ca

(1) Štát ne mu za mest nan co vi za pod mie nok usta no -
ve ných tým to zá ko nom pat rí plat, kto rým je
a) ta rif ný plat (pla to vá ta ri fa a zvý še nie pla to vej ta ri -

fy),
b) prí pla tok za ria de nie,
c) prí pla tok za za stu po va nie,
d) osob ný prí pla tok,
e) oso bit ný prí pla tok,
f) prí pla tok za štát nu služ bu v no ci,
g) prí pla tok za štát nu služ bu v so bo tu a v ne de ¾u,
h) prí pla tok za štát nu služ bu vo svia tok,
i) prí pla tok za štát nu služ bu v s�a že nom a zdra viu

škod li vom pros tre dí,
j) prí pla tok za prí pra vu ča ka te ¾a,
k) prí pla tok za štát nu služ bu v krí zo vej ob las ti,
l) prí pla tok za zmen nos�,

m) plat za štát nu služ bu nad čas,
n) od me na.

(2) Funk čný plat na úče ly toh to zá ko na je
a) sú čet ta rif né ho pla tu a prí plat kov ur če ných me sač -

nou su mou pod ¾a od se ku 1 písm. b) až e) a i) až l),
b) plat pod ¾a § 159 ods. 3.
c) osob ný plat pod ¾a od se ku 4,
d) plat pod ¾a od se ku 5.
e) plat pod ¾a § 159b.

(3) Štát ne mu za mest nan co vi za pod mie nok a v roz sa -
hu usta no ve nom tým to zá ko nom ok rem pla tu pod ¾a
od se ku 1 pat rí ná hra da za slu žob nú po ho to vos� a za
po ho to vos� pri za bez pe čo va ní opat re ní po čas voj no vé -
ho sta vu.

(4) Štát ne mu za mest nan co vi, kto ré ho štát no za mes t -
na nec ké mies to mi mo riad nej výz namnos ti bolo ur če né
pod ¾a § 12 ods. 2, pat rí za pod mie nok a v roz sa hu usta -
no ve nom tým to zá ko nom na mies to pla tu pod ¾a od se -
ku 1 osob ný plat. Výš ku osob né ho pla tu určí Úrad pre
štát nu služ bu na zá kla de po rov na te¾ ných pla tov v súk -
rom nom sek to re a mož nos tí štát ne ho roz po čtu. Výš ka
osob né ho pla tu sa krá ti o 30 %, ak štát ny za mest na nec
pod ¾a slu žob né ho hod no te nia ne vy ka zu je mi mo riad ne
vý sled ky pri vy ko ná va ní štát nej služ by, v ob do bí do
naj bliž šie ho slu žob né ho hod no te nia. Úrad pre štát nu
služ bu na ná vrh ve dú ce ho úra du môže zní ži� osob ný
plat až o 50 %, ak štát ny za mest na nec ne spl ní vý kon -
nost né uka zo va te le ur če né slu žob ným úra dom so sú -
hla som Úra du pre štát nu služ bu.

(5) Pred sta ve né mu v po li tic kej funk cii v slu žob nom
úra de, kto rým je mi nis ter stvo, a pred sta ve né mu v po li -
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tic kej funk cii, kto rý je na čele ostat né ho ústred né ho or -
gá nu štát nej sprá vy, pat rí funk čný plat vo výš ke pla tu
pos lan ca ná rod nej rady.20a)

§ 79

Pla to vá trie da

Štát ne mu za mest nan co vi na zá kla de vy me no va nia
na štát no za mes tna nec ké mies to a k ne mu pat ria cu
funk ciu pod ¾a § 16 ods. 3 sa pos ky tu je ta rif ný plat v prí -
sluš nej pla to vej trie de, ak ten to zá kon ale bo oso bit ný
pred pis ne us ta no vu je inak.

§ 80

zru še ný

§ 81

zru še ný

§ 82

Ta rif ný plat

(1) Štát ne mu za mest nan co vi pat rí ta rif ný plat, kto rý
je súč tom pla to vej ta ri fy pri zna nej pod ¾a od se ku 2 ale -
bo pod ¾a § 105 a su my zvý še ní pod ¾a od se ku 3.

(2) Štát ne mu za mest nan co vi pat rí pla to vá ta ri fa  po -
d¾a prí lo hy č. 2 v zá vis los ti od pla to vej trie dy pod ¾a § 79
ods. 1. Štát ne mu za mest nan co vi v slu žob ných úra doch 
uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom
bode, vo štvr tom bo de a v sied mom bode pat rí pla to vá
ta ri fa pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(3) Pla to vá ta ri fa pod ¾a od se ku 2 na zá kla de zá ve rov
slu žob né ho hod no te nia (§ 48) pri do siah nu tí bo do vej
hod no ty
a) 4 sa zvý ši o 3 %,
b) 3 sa zvý ši o 2 %,
c) 2 sa zvý ši o 1 %,
d) 1 a 0 zos tá va bez zme ny.

(4) Pri zvý še ní pla to vých ta ríf pod ¾a § 105 suma zvý -
še nia pla to vej ta ri fy sa vy po čí ta ako sú čin zvý še nej pla -
to vej ta ri fy a súč tu per cen tu ál nych zvý še ní pri zna né ho
štát ne mu za mest nan co vi pod ¾a od se ku 3 ku dňu účin -
nos ti zvý še nia pla to vých ta ríf.

(5) Pla to vá ta ri fa pod ¾a od se ku 2 pred sta ve né ho v po -
li tic kej funk cii sa môže kaž do roč ne zvý ši� až o 3 % na
zá kla de roz hod nu tia toho, kto ho do funk cie vy me no -
val. Pla to vá ta ri fa pod ¾a od se ku 2 od bor ní ka pl nia ce ho
úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du ná rod nej
rady ale bo pod pred se du ná rod nej rady sa môže kaž do -
roč ne zvý ši� až o 3 % na zá kla de roz hod nu tia čle na vlá -
dy, pre zi den ta, pred se du ná rod nej rady ale bo pod pred -
se du ná rod nej rady.

(6) Zvý še nie pla to vých ta ríf pod ¾a od se ku 3 sa za ok -
rúh ¾u je na celé de siat ky ko rún na hor.

§ 83

Prí pla tok za ria de nie

(1) Pred sta ve né mu pat rí prí pla tok za ria de nie v rám ci 
roz pä tia per cen tu ál ne ho po dielu z pla to vej ta ri fy, kto rá 
mu pat rí pod ¾a § 82 ods. 2. Pred sta ve né mu v slu žob -
ných úra doch uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom
bode, v dru hom bode, vo štvr tom bo de a v sied mom
bode pat rí prí pla tok za ria de nie v rám ci roz pä tia per -
cen tu ál ne ho po dielu z pla to vej ta ri fy, kto rá mu pat rí
pod ¾a oso bit ných pred pi sov. Roz pä tie per cen tu ál ne ho
po dielu pre pred sta ve né ho pod ¾a stup ňa ria de nia je
uve de né v prí lo he č. 3.

(2) Prí pla tok za ria de nie pod ¾a od se ku 1 pev nou su -
mou za okrúh le nou na celé de siat ky ko rún na hor určí
ve dú ci úra du s pri hliad nu tím na ná roč nos� ria dia cej
čin nos ti pred sta ve né ho.

(3) Prí pla tok za ria de nie pod ¾a od se kov 1 a 2 pat rí aj
od bor ní ko vi pl nia ce mu úlo hy pre čle na vlá dy, pre zi -
den ta, pred se du ná rod nej rady ale bo pod pred se du ná -
rod nej rady, ak pod ¾a roz hod nu tia čle na vlá dy, pre zi -
den ta, pred se du ná rod nej rady ale bo pod pred se du
ná rod nej rady ria di iné ho od bor ní ka pl nia ce ho úlo hy
pre čle na vlá dy, pre zi den ta, pred se du ná rod nej rady
ale bo pod pred se du ná rod nej rady.

(4) Po dro bnos ti o pos ky to va ní prí plat ku za ria de nie
pod ¾a od se kov 1 a 2 určí slu žob ný pred pis, kto rý vydá
slu žob ný úrad.

§ 84

Prí pla tok za za stu po va nie

(1) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý pod ¾a § 27
písm. d) za stu pu je pred sta ve né ho dlh šie ako dva týžd -
ne, pat rí od za čiat ku za stu po va nia prí pla tok za za stu -
po va nie v su me prí plat ku za ria de nie za stu po va né ho
pred sta ve né ho.

(2) Ak pred sta ve ný za stu pu je pred sta ve né ho na vyš -
šom stup ni ria de nia, pat rí mu od za čiat ku zme ny štát -
no za mes tna nec ké ho po me ru pod ¾a § 27 písm. d) prí -
pla tok za za stu po va nie v su me ur če nej pre
za stu po va né ho pred sta ve né ho, ak je to pre ňho vý hod -
nej šie. Pô vod ne ur če ný prí pla tok za ria de nie po čas
zme ny štát no za mes tna nec ké ho po me ru mu ne pat rí.

§ 85

Osob ný prí pla tok

(1) Štát ne mu za mest nan co vi za kva lit né pl ne nie slu -
žob ných úloh mož no pri zna� osob ný prí pla tok pev nou
su mou za okrúh le nou na celé de siat ky ko rún na hor až
do výš ky 100 % z pla to vej ta ri fy, kto rá mu pat rí pod ¾a
§ 82 ods. 2; v slu žob ných úra doch uve de ných v § 7
ods. 1 písm. b) v pr vom bode, v dru hom bode, vo štvr -
tom bo de a v sied mom bode sa štát ne mu za mest nan co -
vi osob ný prí pla tok ur čí z pla to vej ta ri fy, kto rá mu pat rí
pod ¾a oso bit ných pred pi sov.

(2) Osob ný prí pla tok pod ¾a od se ku 1 mož no zvý ši�,

Strana 2884 Zbierka zákonov č. 307/2004 Čiastka 127

20a) § 2 zá ko na č. 120/1993 Z. z. o pla to vých po me roch nie ktorých ústav ných či ni te ¾ov Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.



zní ži� ale bo odob ra� na zá kla de úrov ne kva li ty pl ne nia
slu žob ných úloh ale bo pri zme ne štát no za mes tna nec -
ké ho po me ru pod ¾a § 27 písm. l).

(3) Od bor ní ko vi pl nia ce mu úlo hy pre čle na vlá dy,
pre zi den ta, pred se du ná rod nej rady ale bo pod pred se -
du ná rod nej rady mož no pri zna� osob ný prí pla tok  po -
d¾a od se ku 1 na zá kla de roz hod nu tia čle na vlá dy, pre -
zi den ta, pred se du ná rod nej rady ale bo pod pred se du
ná rod nej rady ale bo nimi po ve re né ho štát ne ho za mest -
nan ca.

§ 85a

Oso bit ný prí pla tok

(1) Štát ne mu za mest nan co vi na štát no za mes tna nec -
kom mies te mi mo riad nej výz namnos ti ok rem štát ne ho
za mest nan ca na štát no za mes tna nec kom mies te, na
kto ré sa vz�a hu je osob ný plat, pat rí oso bit ný prí pla tok
vo výš ke 50 % až 100 % z pla to vej ta ri fy, kto rá mu pat rí
pod ¾a § 82 ods. 2 ale bo pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(2) Štát ne mu za mest nan co vi v no mi no va nej štát nej
služ be pat rí oso bit ný prí pla tok vo výš ke  50 % z pla to vej 
ta ri fy, kto rá mu pat rí pod ¾a § 82 ods. 2 ale bo pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.

(3) Štát ne mu za mest nan co vi pod ¾a od se ku 2 sa oso -
bit ný prí pla tok zní ži o po lo vi cu, ak v slu žob nom hod no -
te ní zís kal bo do vú hod no tu „2“; ak v slu žob nom hod no -
te ní zís kal bo do vú hod no tu „1“ ale bo „0“, oso bit ný
prí pla tok sa mu od ní me na dobu do ïal šie ho slu žob né -
ho hod no te nia.

(4) Zní že nie ale bo odob ra tie oso bit né ho prí plat ku
pod ¾a od se ku 3 sa uplat ní od pr vé ho dňa me sia ca,
v kto rom roz hod nu tie o slu žob nom hod no te ní na do -
bud lo prá vo plat nos�, a pla tí až do na do bud nu tia prá vo -
plat nos ti na sle du jú ce ho roz hod nu tia o slu žob nom
hod no te ní.

§ 86

Prí pla tok za štát nu služ bu v no ci

Za ho di nu štát nej služ by v no ci pat rí štát ne mu za -
mest nan co vi prí pla tok v su me, kto rou je   25 % z prí -
sluš nej čas ti funk čné ho pla tu.

§ 87

Prí pla tok za štát nu služ bu v so bo tu a v ne de ¾u

Za ho di nu štát nej služ by v so bo tu a v ne de ¾u pat rí
štát ne mu za mest nan co vi prí pla tok v su me, kto rou je
30 % z prí sluš nej čas ti funk čné ho pla tu.

§ 88

Prí pla tok za štát nu služ bu vo svia tok

Ak sa pod ¾a § 68 ods. 1 štát ne mu za mest nan co vi za
štát nu služ bu vo svia tok ne po skyt ne ná hrad né vo¾ no,
pat rí mu za kaž dú ho di nu ta kej služ by prí pla tok v su -
me, kto rou je prí sluš ná čas� funk čné ho pla tu.

§ 89

Prí pla tok za štát nu služ bu v s�a že nom
a zdra viu škod li vom pros tre dí

(1) Štát ne mu za mest nan co vi pat rí prí pla tok za štát -
nu služ bu v s�a že nom a zdra viu škod li vom pros tre dí,
ak vy ko ná va čin nos ti, pri kto rých do chá dza k ohroz e -
niu ži vo ta ale bo zdra via z dô vo du
a) pro fe sio nál nej in fek cie,
b) io ni zu jú ce ho ale bo ne io ni zu jú ce ho žia re nia,
c) che mic kých škod li vín,
d) fy zi kál nych vply vov.

(2) Prí pla tok pod ¾a od se ku 1 pat rí štát ne mu za mest -
nan co vi v zá vis los ti od za ra de nia s�a žu jú ce ho a škod li -
vé ho vply vu do I. sku pi ny ale bo II. sku pi ny v zo zna me
čin nos tí, kto rý je uve de ný v prí lo he č. 4. V I. sku pi ne je
prí pla tok me sač ne 1,6 % až 16,2 % z pla to vej ta ri fy pr -
vej pla to vej trie dy a v II. sku pi ne je prí pla tok me sač ne
4,6 % až 29,8 % z pla to vej ta ri fy pr vej pla to vej trie dy.
Prí pla tok pod ¾a mie ry ri zi ka, ako aj in ten zi ty a ča su pô -
so be nia s�a žu jú cich a škod li vých vply vov v prie be hu
vy ko ná va nia čin nos tí určí slu žob ný úrad v rám ci roz -
pä tia prí sluš nej sku pi ny pev nou su mou za okrúh le nou
na celé de siat ky ko rún na hor.

(3) Ak štát ny za mest na nec z h¾a di ska ná ro ku na  po -
skytovanie prí plat ku vy ko ná va pod ¾a od se ku 1 rôz ne
čin nos ti za ra de né pod ¾a prí lo hy č. 4 do I. sku pi ny a II.
sku pi ny, pat rí mu prí pla tok naj me nej v su me pod ¾a
spod nej hra ni ce roz pä tia ur če né ho pre II. sku pi nu.

(4) Roz ho du jú ce kri té riá na za ra de nie čin nos ti do prí -
sluš nej sku pi ny prí plat kov a na ur če nie kon krét nej
sumy prí plat ku v rám ci roz pä tia pri vy u ži tí prí pad né ho
od bor né ho zis �o va nia a roz bo ru sú:
a) cha rak ter čin nos ti a po u ži té po stu py,
b) fy zi kál ne, che mic ké a bio lo gic ké vlast nos ti škod li -

vých fak to rov pros tre dia a po stu pov, pri čom sa vy -
chá dza z cha rak te ru a mie ry ri zi ka, kto ré naj pod -
stat nej šie pô so bia ne priaz ni vo na ¾ud ský
or ga niz mus,

c) vzni ka jú ce a pô so bia ce škod li vi ny (druh, množ stvo,
vplyv na ¾ud ský or ga niz mus),

d) dĺž ka času, v kto rom je štát ny za mest na nec vy sta ve -
ný pô so be niu s�a žu jú cich a zdra viu škod li vých vply -
vov,

e) vý skyt po ško de nia zdra via a cho rôb z po vo la nia v sú -
vis los ti s vy ko ná va ním čin nos ti,

f) po rov ná va nie zis te ných hod nôt fak to rov roz ho du jú -
cich o stup ni ob �až nos ti ale bo škod li vos ti na zdra vie
na po su dzo va nom mies te, kde štát ny za mest na nec
vy ko ná va štát nu služ bu, s naj vy ššie prí pust ný mi
hod no ta mi (kon cen trá cia mi, dáv ka mi, li mit mi)  po -
d¾a prí sluš ných pred pi sov na za is te nie bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci.

  (5) Pri hod no te ní mie ry s�a žu jú cich a škod li vých
vply vov sa pri hlia da na ob vyk lé pod mien ky na štát no -
za mes tna nec kom mies te, nie na oje di ne lé vý ky vy a ha -
va rij ný stav.

  (6) Ak sa vy skyt nú ïal šie s�a žu jú ce a škod li vé vply -
vy ale bo čin nos ti, pri kto rých vy ko ná va ní tre ba pos ky -
to va� prí pla tok pod ¾a od se ku 1, slu žob ný úrad za ra dí
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tie to čin nos ti do sku pín po rov ná va ním s čin nos �a mi
uve de ný mi v prí lo he č. 4.

  (7) Štát ne mu za mest nan co vi za vy ko ná va nie čin -
nos ti pri po u ží va ní dý cha cie ho izo lač né ho prí stro ja ale -
bo ode vu pro ti sá la vé mu tep lu ale bo pri čin nos ti pod
vo dou, ale bo pri ni če ní a vý skumných skúš kach vý buš -
ných pred me tov pat rí prí pla tok za štát nu služ bu v s�a -
že nom a zdra viu škod li vom pros tre dí za kaž dú ho di nu
tej to čin nos ti v su me, kto rou je 0,6 % z pla to vej ta ri fy
pr vej pla to vej trie dy. Suma prí plat ku sa za ok rúh ¾u je na 
celé ko ru ny na hor.

  (8) Štát ne mu za mest nan co vi za vy ko ná va nie čin -
nos ti s vý buš ni na mi pod vo dou pat rí prí pla tok za štát -
nu služ bu v s�a že nom a zdra viu škod li vom pros tre dí za
kaž dú ho di nu tej to čin nos ti v su me, kto rou je 0,9 %
z pla to vej ta ri fy pr vej pla to vej trie dy, ak mu ne pat rí prí -
pla tok pod ¾a od se ku 7. Suma prí plat ku sa za ok rúh ¾u je
na celé ko ru ny na hor.

  (9) Štát ne mu za mest nan co vi za vy ko ná va nie čin -
nos ti vo výš ke 10 m a viac nad ze mou na ne za bez pe če -
ných pra co vis kách pat rí prí pla tok za štát nu služ bu
v s�a že nom a zdra viu škod li vom pros tre dí za kaž dú ho -
di nu tej to čin nos ti v su me, kto rou je 0,25 % z pla to vej
ta ri fy pr vej pla to vej trie dy. Suma prí plat ku sa za ok rúh -
¾u je na celé ko ru ny na hor.

(10) Po dro bnos ti o pos ky to va ní prí plat ku za štát nu
služ bu v s�a že nom a zdra viu škod li vom pros tre dí určí
slu žob ný pred pis, kto rý vydá slu žob ný úrad.

§ 90

Prí pla tok za prí pra vu ča ka te ¾a

Za prí pra vu ča ka te ¾a (§ 19) pat rí ško li te ¾o vi prí pla tok
me sač ne v su me, kto rou je 13,5 % z pla to vej ta ri fy, kto -
rá mu pat rí pod ¾a § 82 ods. 2 ale bo pod ¾a oso bit né ho
pred pi su. Ak ško li te¾ pri pra vu je dvoch ale bo viac ča ka -
te ¾ov, pat rí mu prí pla tok me sač ne v su me, kto rou je
20 % z pla to vej ta ri fy, kto rá mu pat rí pod ¾a § 82 ods. 2
ale bo pod ¾a oso bit né ho pred pi su. Ak ško li te¾ za čne prí -
pra vu ča ka te ¾a po čas ka len dár ne ho me sia ca ale bo
skon čí prí pra vu ča ka te ¾a po čas ka len dár ne ho me sia ca, 
pat rí mu za dni prí pra vy ča ka te ¾a po mer ná čas� z ur če -
nej me sač nej sumy toh to prí plat ku. Suma prí plat ku sa
za ok rúh ¾u je na celé de siat ky ko rún na hor.

§ 91

Prí pla tok za štát nu služ bu v krí zo vej ob las ti

(1) Štát ne mu za mest nan co vi pri vy ko ná va ní štát nej
služ by v cu dzi ne v krí zo vej ob las ti pat rí me sač ne prí -
pla tok až do sumy, kto rou je 10 % súč tu jeho ta rif né ho
pla tu a osob né ho prí plat ku. Suma prí plat ku sa ur ču je
pev nou su mou za okrúh le nou na celé de siat ky ko rún
na hor.

(2) Krí zo vé ob las ti na úče ly od se ku 1 usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá Mi nis ter -
stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky.

§ 92

Prí pla tok za zmen nos�

(1) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý má týž den ný slu -
žob ný čas roz vrh nu tý tak, že vy ko ná va štát nu služ bu
strie da vo vo via ce rých slu žob ných zme nách, pat rí prí -
pla tok me sač ne 1,5 % až 12 % z pla to vej ta ri fy pr vej pla -
to vej trie dy. Prí pla tok za zmen nos� pod ¾a pr vej vety pat -
rí aj štát ne mu za mest nan co vi, kto rý má týž den ný
slu žob ný čas roz vrh nu tý ne rov no mer ne. Prí pla tok sa
ur ču je pev nou su mou za okrúh le nou na celé de siat ky
ko rún na hor.

(2) Po dro bnos ti o pos ky to va ní prí plat ku pod ¾a od se -
ku 1 určí slu žob ný pred pis, kto rý vydá slu žob ný úrad.

§ 93

Plat za štát nu služ bu nad čas

(1) Ak sa pod ¾a § 69 štát ne mu za mest nan co vi za štát -
nu služ bu nad čas ne po skyt ne ná hrad né vo¾ no, pat rí
mu za kaž dú ho di nu ta kej služ by prí sluš ná čas� funk č -
né ho pla tu pri zna né ho v ča se štát nej služ by nad čas
zvý še ná o 30 %, a ak ide o deň ne pre tr ži té ho od po čin ku
v týžd ni, zvý še ná o 60 %.

(2) Ak sa štát na služ ba nad čas vy ko ná va v no ci, v so -
bo tu, v ne de ¾u a vo svia tok, pat ria štát ne mu za mest -
nan co vi aj prí plat ky pod ¾a § 86 až 88. Tie to prí plat ky
mu pat ria aj vte dy, ak sa mu za štát nu služ bu nad čas
pos ky tlo ná hrad né vo¾ no.

(3) Funk čný plat pred sta ve né ho v po li tic kej funk cii
a ve dú ce ho úra du v prí sluš nom slu žob nom úra de je ur -
če ný s pri hliad nu tím na prí pad nú štát nu služ bu nad -
čas.

§ 94

Od me na

(1) Štát ne mu za mest nan co vi mož no pos kyt nú� od -
me nu
a) za kva lit né pl ne nie slu žob ných úloh ale bo za vy ko -

na nie slu žob ných úloh nad roz sah čin nos tí vy plý va -
jú cich z prí sluš né ho štát no za mes tna nec ké ho mies -
ta,

b) za spl ne nie mi mo riad nej slu žob nej úlo hy ale bo oso -
bit ne výz namnej slu žob nej úlo hy, ale bo vo pred ur če -
nej slu žob nej úlo hy, prí pad ne jej uce le nej eta py (cie -
¾o vá od me na),

c) pri do siah nu tí 50 ro kov veku naj viac v su me jeho
funk čné ho pla tu.

d) pri pr vom skon če ní štát nej služ by po na do bud nu tí
ná ro ku na sta ro bný dô cho dok ale bo in va lid ný dô -
cho dok naj viac v su me troj ná sob ku jeho po sled né ho 
funk čné ho pla tu.

(2) Ná vrh na pos kyt nu tie od me ny štát ne mu za mest -
nan co vi pod ¾a od se ku 1 vrá ta ne jej sumy pí som ne odô -
vod ní prí sluš ný pred sta ve ný. Úrad pre štát nu služ bu
môže štát ne mu za mest nan co vi na vrh nú� od me nu aj za
pl ne nie úloh pod ¾a § 6 ods. 3.
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§ 95

zru še ný

§ 96

Ná hra da za slu žob nú po ho to vos�
a ná hra da za po ho to vos�

(1) Ak je štát ne mu za mest nan co vi pri ká za ná slu žob -
ná po ho to vos�, pat rí mu za kaž dú ho di nu tej to po ho to -
vos ti, ak ide o po ho to vos� vy ko ná va nú
a) v mies te vy ko ná va nia jeho štát nej služ by, ná hra da

v su me, kto rou je 50 % z prí sluš nej čas ti jeho funk -
čné ho pla tu, ale bo 100 % z tej to sumy, ak ide o deň
slu žob né ho po ko ja,

b) v mies te jeho tr va lé ho po by tu ale bo pre chod né ho po -
by tu, ale bo v inom do hod nu tom mies te, ná hra da
v su me, kto rou je 15 % z prí sluš nej čas ti jeho funk -
čné ho pla tu, ale bo 25 % z tej to sumy, ak ide o deň
slu žob né ho po ko ja,

c) mimo mies ta vy ko ná va nia jeho štát nej služ by s mož -
nos �ou po u ži tia mo bil ných pros tried kov spo je nia,
ná hra da v su me, kto rou je 5 % z prí sluš nej čas ti jeho 
funk čné ho pla tu, ale bo 10 % z tej to sumy, ak ide
o deň slu žob né ho po ko ja.

(2) Ná hra da za slu žob nú po ho to vos� pod ¾a od se ku 1
ne pat rí za čas, v kto rom do šlo po čas jej tr va nia k vy ko -
ná va niu štát nej služ by. Toto vy ko ná va nie štát nej služ -
by je štát nou služ bou nad čas.

(3) Štát ne mu za mest nan co vi, na kto ré ho sa vz�a hu je
§ 70, na zá kla de roz hod nu tia ve dú ce ho úra du pat rí ná -
hra da za po ho to vos� me sač ne 3,5 % až 35,4 % z pla to -
vej ta ri fy pr vé ho pla to vé ho stup ňa pr vej pla to vej trie dy.
Po dro bnos ti o pos ky to va ní ná hra dy pod ¾a pr vej vety
určí slu žob ný pred pis, kto rý vydá slu žob ný úrad. Slu -
žob ný úrad pí som ne ozná mi štát ne mu za mest nan co vi
sumu ná hra dy za po ho to vos� za okrúh le nú na celé de -
siat ky ko rún na hor.

§ 97

Pla to vé po me ry štát ne ho za mest nan ca
v do čas nej štát nej služ be

(1) Na pla to vé po me ry štát ne ho za mest nan ca v do -
čas nej štát nej služ be sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia
§ 78 až 89, § 91 až 96 a § 98.

(2) Na pla to vé po me ry pred sta ve né ho v po li tic kej
funk cii (§ 25 ods. 1) sa rov na ko vz�a hu jú usta no ve nia
§ 78 až 83, § 85 až 89, § 91, 94, § 96 ods. 3 a § 98, ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 98

Plat pri do čas nom vy sla ní

(1) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý je do čas ne vy sla -
ný [§ 27 písm. l)], sa pos ky tu je čas� pla tu v pe ňaž ných
pros tried koch v cu dzej mene. Na tie to úče ly je čas �ou
pla tu 60 % funk čné ho pla tu, pla tu pod ¾a § 78 ods. 1
písm. f) až h) a m) a n) a ná hra dy za slu žob nú po ho to -
vos� pod ¾a § 78 ods. 3. Zos tá va jú cich 40 % funk čné ho
pla tu, pla tu pod ¾a § 78 ods. 1 písm. f) až h) a m) a n)

a ná hra dy za slu žob nú po ho to vos� pod ¾a § 78 ods. 3 sa
pos ky tu je v slo ven skej mene.

(2) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý je do čas ne vy sla -
ný [§ 27 písm. l)] a kto ré mu pat rí funk čný plat pod ¾a
§ 68, § 71 ods. 2, sa 60 % funk čné ho pla tu pos ky tu je
v cu dzej mene; v prí pa de, ak mu pat rí funk čný plat  po -
d¾a § 77 ods. 3, pos ky tu je sa mu 60 % funk čné ho pla tu
v cu dzej mene len vte dy, ak sa pre hl bo va nie kva li fi ká -
cie usku toč ňu je v kra ji ne, v kto rej štát ny za mest na nec
vy ko ná va štát nu služ bu.

(3) Funk čným pla tom štát ne ho za mest nan ca, kto rý
je do čas ne vy sla ný [§ 27 písm. l)], na úče ly § 86 až 88
a § 93 je jeho funk čný plat ur če ný v slo ven skej mene
pred uplat ne ním po stu pu pod ¾a od se ku 1.

(4) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý je do čas ne vy sla -
ný [§ 27 písm. l)], pat rí čas� pla tu v pe ňaž ných  pro -
striedkoch v cu dzej mene vo výš ke zod po ve da jú cej od -
slú že né mu času.

(5) Usta no ve nie od se ku 1 ne pla tí pre štát ne ho za -
mest nan ca, u kto ré ho pred po kla da né do čas né vy sla nie 
je krat šie ako šes� me sia cov. Vy ko ná va nie tej to štát nej
služ by sa na úče ly toh to zá ko na po va žu je za pra cov nú
ces tu a štát ne mu za mest nan co vi pat ria ces tov né ná -
hra dy pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12)

(6) Slu žob ný úrad pos kyt ne štát ne mu za mest nan co -
vi pred da vok na čas� pla tu pos ky to va nú v pe ňaž ných
pros tried koch v cu dzej mene. Pos kyt nu tý pred da vok je
štát ny za mest na nec po vin ný zúč to va� naj ne skôr do
šies tich me sia cov od pr vé ho dňa me sia ca na sle du jú ce -
ho po me sia ci, v kto rom bol ten to pred da vok pos kyt nu -
tý. Pri skon če ní do čas né ho vy sla nia štát ny za mest na -
nec vrá ti pos kyt nu tý pred da vok ale bo jeho po mer nú
čas� naj ne skôr pred od cho dom z cu dzi ny.

§ 99

Pla to vá re lá cia, pla to vý ko efi cient

(1) Čas� pla tu pod ¾a § 98 ods. 1 vy ná so be ná pla to vou
re lá ciou je čas� pla tu v pe ňaž ných pros tried koch v inej
ako slo ven skej mene.

(2) Pla to vá re lá cia je po mer pla to vé ho ko efi cien tu
a kur zu pe ňaž ných pros tried kov v cu dzej mene vy hla -
so va né ho Ná rod nou ban kou Slo ven ska, v kto rej sa vy -
plá ca čas� pla tu v pe ňaž ných pros tried koch v inej ako
slo ven skej mene. Spô sob vý po čtu pla to vej re lá cie usta -
no ví na ria de nie vlá dy.

(3) Pla to vý ko efi cient vy jad ru je po diel hod no ty  spo -
trebného koša vy bra ných dru hov to va rov a slu žieb kra -
ji ny, v kto rej štát ny za mest na nec vy ko ná va štát nu
služ bu, k hod no te spot reb né ho koša vy bra ných dru hov 
to va rov a slu žieb Slo ven skej re pub li ky. Zá klad ňou ur -
če nia pla to vé ho ko efi cien tu je ce no vá do ku men tá cia.
Ob sah ce no vej do ku men tá cie usta no ví na ria de nie vlá -
dy.

(4) Pla to vé re lá cie vy po čí ta né pod ¾a od se kov 2 a 3
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub -
li ky.
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Spo loč né usta no ve nia
o od me ňo va ní  štát  nych za mest nan cov 

§ 100

(1) Ak je štát ne mu za mest nan co vi pos kyt nu té ne pla -
te né slu žob né vo¾ no, krá ti sa mu funk čný plat za kaž dú
tak to ne od slú že nú ho di nu. Ak štát ny za mest na nec
s po vo le ním slu žob né ho úra du od slú ži pos kyt nu té ne -
pla te né slu žob né vo¾ no, krá te nie pod ¾a pr vej vety sa ne -
po u ži je.

(2) Krá te nie funk čné ho pla tu pod ¾a od se ku 1 sa vy ko -
ná, ak štát ny za mest na nec ne spl ní týž den ný slu žob ný
čas z dô vo dov, pri kto rých mu ne pat rí plný funk čný
plat, ale bo ak má po vo le ný krat ší týž den ný slu žob ný
čas.

§ 100a

Usta no ve nia § 79 až 97 sa ne vz�a hu jú na štát ne ho
za mest nan ca, kto ré mu pat rí osob ný plat pod ¾a § 78
ods. 4, a na pred sta ve né ho v po li tic kej funk cii v slu žob -
nom úra de, kto rým je mi nis ter stvo, ale bo na pred sta ve -
né ho v po li tic kej funk cii, kto rý je na čele ostat né ho
ústred né ho or gá nu štát nu sprá vy.

§ 101

Slu žob ný úrad za bez pe čí ochra nu úda jov o pla te
a iných pe ňaž ných ná le ži tos tiach štát ne ho za mest nan -
ca.

§ 102

(1) Pred sta ve né mu v po li tic kej funk cii v slu žob nom
úra de ok rem mi nis ter stva a ve dú ce mu úra du určí plat
ten, kto ho vy me no val, ak oso bit ný pred pis ne us ta no -
vu je inak.

(2) Pred sta ve né mu v po li tic kej funk cii pat rí po od vo -
la ní z funk cie ná hra da vo výš ke troj ná sob ku jeho po -
sled né ho pla tu, ak oso bit ný pred pis ne us ta no vu je
inak; to ne pla tí, ak do jed né ho me sia ca po od vo la ní
z funk cie bude vy me no va ný do štát nej služ by pod ¾a
§ 25 ods. 1 ale bo pod ¾a § 26 ods. 3.

§ 103

(1) Ak je štát ny za mest na nec vy me no va ný na štát no -
za mes tna nec ké mies to s vyš šou ná roč nos �ou čin nos ti
ale bo niž šou ná roč nos �ou čin nos ti a k nej pat ria cou
vyš šou funk ciou ale bo niž šou funk ciou, pat rí mu pla to -
vá ta ri fa zod po ve da jú ca no vej funk cii odo dňa účin nos -
ti vy me no va nia. Suma zvý še nia pla to vej ta ri fy sa vy po -
čí ta ako sú čin zod po ve da jú cej pla to vej ta ri fy a súč tu
per cen tu ál nych zvý še ní pri zna ných štát ne mu za mest -
nan co vi pod ¾a § 82 ods. 3 ale bo § 159b ods. 2 ku dňu
účin nos ti vy me no va nia.

(2) Prí pla tok za ria de nie pat rí pred sta ve né mu odo

dňa zme ny štát nej služ by pod ¾a § 27 písm. c) v po mer -
nej výš ke zod po ve da jú cej od slú že né mu ča su v me sia ci.

(3) Prí pla tok za za stu po va nie pat rí štát ne mu za mest -
nan co vi odo dňa zme ny štát nej služ by pod ¾a § 27
písm. d) v po mer nej výš ke zod po ve da jú cej od slú že né -
mu ča su v me sia ci.

(4) Zvý še nie pla to vej ta ri fy pod ¾a § 82 ods. 3 pat rí
štát ne mu za mest nan co vi od pr vé ho dňa me sia ca,
v kto rom roz hod nu tie o slu žob nom hod no te ní na do -
bud lo prá vo plat nos�.

(5) Slu žob ný úrad štát ne mu za mest nan co vi ozná mi
pí som ne zme ny pod ¾a od se kov 1 až 4 a zme ny ïal ších
prí plat kov ur če ných me sač nou su mou.

§ 104

Prí sluš nou čas �ou funk čné ho pla tu na úče ly toh to
zá ko na pri 40-hodinovom týž den nom slu žob nom čase
je 1/175 funk čné ho pla tu. Ak dô jde v ko lek tív nej zmlu -
ve vyš šie ho stup ňa k skrá te niu týž den né ho slu žob né ho 
času pod ¾a § 67 ods. 2, určí prí sluš nú čas� funk čné ho
pla tu Úrad pre štát nu služ bu slu žob ným pred pi som.

§ 105

Na ria de nie vlá dy usta no ví zvý še né pla to vé ta ri fy
v nad väz nos ti na ko lek tív nu zmlu vu vyš šie ho stupňa21)
do hod nu tú na prí sluš ný ka len dár ny rok v zá vis los ti od
pred po kla da né ho vý vo ja prie mer nej me sač nej mzdy
za mest nan ca v pod ni ka te¾ skej sfé re a od zdro jo vých
mož nos tí štát ne ho roz po čtu v prí sluš nom ro ku a ter -
mín účin nos ti pla to vých ta ríf. Zvý še né pla to vé ta ri fy sa
za ok rúh ¾u jú na celé de siat ky ko rún na hor. Do hod nu té
zvý še nia pla to vých ta ríf a ter mín účin nos ti ich zvý še nia 
sa za hr nie do ná vr hu zá ko na o štát nom roz po čte. Pla -
to vé ta ri fy uve de né v prí lo he č. 2 ale bo v oso bit nom
pred pi se strá ca jú plat nos� usta no ve ním zvý še ných
pla to vých ta ríf pod ¾a pr vej vety. Ak sa ko lek tív na zmlu -
va vyš šie ho stup ňa ne u za tvo rí, zvý še nie pla to vých ta ríf
a ter mín ich účin nos ti usta no ví zá kon o štát nom r oz po č -
te na prí sluš ný rok.

§ 105a

Od chod né

(1) Pri pr vom skon če ní štát nej služ by po na do bud nu -
tí ná ro ku na sta ro bný dô cho dok ale bo in va lid ný dô cho -
dok pat rí štát ne mu za mest nan co vi v štát nej služ be od -
chod né vo výš ke po sled ne pri zna né ho funk čné ho
pla tu. Táto vý me ra sa môže zvý ši� ko lek tív nou zmlu vou 
vyš šie ho stup ňa.

(2) Ak štát ne mu za mest nan co vi bolo pos kyt nu té od -
chod né pod ¾a oso bit né ho pred pi su,22) pos kyt ne sa mu
od chod né vo výš ke roz die lu sumy zis te nej pod ¾a od se -
ku 1 a su my vy pla te nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su.22)
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§ 106

Hmot né vý ho dy a pa u šál ne ná hra dy

(1) Ve dú ci úra du pod ¾a § 10, kto rým je mi nis ter stvo,
a pred se da majú prá vo na bez plat né
a) po u ží va nie slu žob né ho mo to ro vé ho vo zid la s pri de -

le ným vo di čom ale bo bez neho na vy ko ná va nie funk -
cie ale bo v sú vis los ti s ňou,

b) pos kyt nu tie a po u ží va nie jed né ho slu žob né ho mo -
bil né ho te le fó nu na za bez pe če nie do siah nu te¾ nos ti
v ča se vy ko ná va nia štát nej služ by a mi mo nej.

(2) Li mit na bez plat né po u ží va nie slu žob né ho mo bil -
né ho te le fó nu určí slu žob ný pred pis, kto rý vydá Úrad
pre štát nu služ bu. Li mit na bez plat né po u ží va nie slu -
žob né ho mo bil né ho te le fó nu v slu žob ných úra doch
uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo štvr -
tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode ur čia slu -
žob né pred pi sy, kto ré vy da jú tie to slu žob né úra dy.

(3) Ak sa u štát ne ho za mest nan ca pod ¾a od se ku 1
uplat ní zme na štát no za mes tna nec ké ho po me ru pod ¾a
§ 27 písm. e), ten to štát ny za mest na nec je po vin ný odo -
vzda� slu žob ný mo bil ný te le fón pos kyt nu tý pod ¾a od se -
ku 1 písm. b) slu žob né mu úra du.

(4) Hmot né vý ho dy pod ¾a od se ku 1 sa vz�a hu jú aj na
pred sta ve né ho v po li tic kej funk cii v slu žob nom úra de,
kto rým je mi nis ter stvo, ústred ný or gán štát nej sprá vy,
na kto ré ho čele nie je člen vlá dy, kan ce lá ria pre zi den ta, 
kan ce lá ria ná rod nej ra dy a ústav ný súd, ak mu nie sú
pos kyt nu té pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

(5) Usta no ve nie od se ku 3 pla tí rov na ko pri od vo la ní
z funk cie pred sta ve né ho v po li tic kej funk cii.

(6) Pred sta ve né mu v po li tic kej funk cii v slu žob nom
úra de, kto rým je mi nis ter stvo, ale bo pred sta ve né mu
v po li tic kej funk cii, kto rý je na čele ostat né ho ústred né -
ho or gá nu štát nej sprá vy na po kry tie ne vy hnut ných vý -
dav kov za služ by a iných osob ných vý dav kov sú vi sia -
cich s vy ko ná va ním funk cie pat rí pa u šál na ne zda ne ná
ná hra da v su me, kto rou je 121 % z pla to vej ta ri fy 11.
pla to vej trie dy, ak mu nie je pos kyt nu tá pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su. Ná rok na pa u šál nu ná hra du vzni ká odo 
dňa za ča tia vy ko ná va nia funk cie a za ni ká dňom skon -
če nia vy ko ná va nia funk cie.

(7) Pred sta ve né mu v po li tic kej funk cii v slu žob nom
úra de, kto rým je kan ce lá ria pre zi den ta, kan ce lá ria ná -
rod nej rady, Kan ce lá ria ve rej né ho ochran cu práv, kan -
ce lá ria súd nej ra dy a ústav ný súd, na po kry tie ne vy -
hnut ných vý dav kov za služ by a iných osob ných
vý dav kov sú vi sia cich s vy ko ná va ním funk cie pat rí pa u -
šál na ne zda ne ná ná hra da v su me, kto rou je 13,6 %
z pla to vej ta ri fy pr vej pla to vej trie dy, ak mu nie je  po -
skytnutá pod ¾a oso bit né ho pred pi su. Ná rok na pa u šál -
nu ná hra du vzni ká odo dňa za ča tia vy ko ná va nia funk -
cie a za ni ká dňom skon če nia vy ko ná va nia funk cie.

(8) Pred sta ve né mu v po li tic kej funk cii v slu žob nom
úra de, kto rým je ústred ný or gán štát nej sprá vy a kto ré -
mu ne pat rí pa u šál na ne zda ne ná ná hra da pod ¾a od se -
ku 6, na po kry tie ne vy hnut ných vý dav kov za služ by
a iných osob ných vý dav kov sú vi sia cich s vy ko ná va ním
funk cie pat rí pa u šál na ne zda ne ná ná hra da v su me,
kto rou je 41 % z pla to vej ta ri fy pr vej pla to vej trie dy, ak

mu nie je pos kyt nu tá pod ¾a oso bit né ho pred pi su. Ná -
rok na pa u šál nu ná hra du vzni ká odo dňa za ča tia
vy ko ná va nia funk cie a za ni ká dňom skon če nia vy ko ná -
va nia funk cie.

(9) Pa u šál na ne zda ne ná ná hra da pod ¾a od se kov 6 až
8 sa ur ču je pev nou su mou za okrúh le nou na celé stov -
ky ko rún na hor.

§ 106a

Jed no ra zo vé mi mo riad ne od škod ne nie

(1) Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý vy ko ná va štát nu
služ bu v cu dzi ne a kto rý bol uzna ný in va lid ným v dô -
sled ku te ro ris tic kých úto kov a voj no vých uda los tí, sa
pos kyt ne jed no ra zo vé mi mo riad ne od škod ne nie v su -
me šes� ná sob ku až dva nás� ná sob ku čas ti po sled ne
pri zna né ho me sač né ho funk čné ho pla tu pos ky to va nej
v inej ako slo ven skej mene.

(2) Ak štát ny za mest na nec v dô sled ku uda los tí uve -
de ných v od se ku 1 zo mrie, pos kyt ne sa po zos ta lé mu
man že lo vi, kto rý s ním ži je v do mác nos ti,16) jed no ra zo -
vé mi mo riad ne od škod ne nie v su me pät nás� ná sob ku
čas ti po sled ne pri zna né ho me sač né ho funk čné ho pla -
tu štát ne ho za mest nan ca pos ky to va nej v inej ako slo -
ven skej mene. Jed no ra zo vé mi mo riad ne od škod ne nie
sa pos kyt ne aj kaž dé mu ne za o pat re né mu die �a �u s ná -
ro kom na si rot ský dô cho dok v su me pä� ná sob ku čas ti
po sled ne pri zna né ho me sač né ho funk čné ho pla tu štát -
ne ho za mest nan ca pos ky to va nej v inej ako slo ven skej
mene.

(3) Jed no ra zo vé mi mo riad ne od škod ne nie pod ¾a od -
se kov 1 a 2 sa pos kyt ne v slo ven skej mene. Pri ur če ní
výš ky od škod ne nia sa po u ži je kurz inej ako slo ven skej
meny, v kto rej bola štát ne mu za mest nan co vi vy plá ca -
ná čas� me sač né ho funk čné ho pla tu, ku slo ven skej
mene, vy hlá se ný Ná rod nou ban kou Slo ven ska v deň
pos kyt nu tia od škod ne nia.

(4) Po dro bnos ti o pos kyt nu tí jed no ra zo vé ho mi mo -
riad ne ho od škod ne nia určí prí sluš ný slu žob ný úrad.

(5) Jed no ra zo vé mi mo riad ne od škod ne nie pod ¾a od -
se kov 1 a 2 sa ne po skyt ne, ak bol štát ny za mest na nec
od škod ne ný pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

S IED MA HLA  VA

NE MO CEN SKÉ ZA BEZ PE ČE NIE
ŠTÁT NYCH ZA MEST NAN COV

§ 107

zru še ný

§ 108

zru še ný

§ 108a

zru še ný
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§ 108b

zru še ný

§ 109

zru še ný

§ 110

zru še ný

§ 111

zru še ný

§ 112

zru še ný

§ 113

Po ist né na zdra vot né po is te nie, po ist né na
ne mo cen ské po is te nie

 a na dô chod ko vé za bez pe če nie

(1) Na úče ly pla te nia po ist né ho na zdra vot né
poistenie23) sa štát ny za mest na nec po su dzu je ako za -
mest na nec. Slu žob ný úrad sa po su dzu je ako za mest -
ná va te¾.

(2) Na úče ly pla te nia po ist né ho na ne mo cen ské po is -
te nie a na dô chod ko vé zabezpečenie24) sa štát ny za -
mest na nec po su dzu je ako za mest na nec. Slu žob ný
úrad sa po su dzu je ako za mest ná va te¾.

§ 114

Prí spe vok na po is te nie v ne za mest na nos ti

(1) Na úče ly pla te nia prí spev ku na po is te nie
v nezamestnanosti25) sa štát ny za mest na nec v prí prav -
nej štát nej služ be, štát ny za mest na nec v do čas nej štát -
nej služ be a štát ny za mest na nec v stá lej štát nej služ be
po su dzu je ako za mest na nec. Slu žob ný úrad sa po su -
dzu je ako za mest ná va te¾.

(2) Štát ny za mest na nec v no mi no va nej štát nej služ be 
ne pla tí prí spe vok na po is te nie v ne za mest na nos ti. Za
štát ne ho za mest nan ca v no mi no va nej štát nej služ be
slu žob ný úrad ne pla tí prí spe vok na po is te nie v ne za -
mest na nos ti.

ÔSMA HLA  VA

NÁ HRA DA ŠKO DY

§ 115

(1) Štát ny za mest na nec, kto rý zod po ve dá za ško du,
je po vin ný na hra di� slu žob né mu úra du sku toč nú ško -
du, a to v pe nia zoch, ak ško du ne od či ní uve de ním do
pre do šlé ho sta vu. Suma ná hra dy ško dy, kto rú spô so bil 
ve dú ci úra du sám ale bo spo loč ne s pod ria de ným štát -
nym za mest nan com, určí nad ria de ný slu žob ný úrad.
Ak slu žob ný úrad nemá nad ria de ný slu žob ný úrad,
sumu ná hra dy ško dy určí Úrad pre štát nu služ bu.

(2) Slu žob ný úrad je po vin ný vy má ha� od štát ne ho
za mest nan ca ná hra du ško dy, za kto rú štát ny za mest -
na nec zod po ve dá slu žob né mu úra du.

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa pri me ra ne vz�a hu jú
aj na štát nych za mest nan cov na sú de a na pro ku ra tú re 
s tým, že ak ško du spô so bí ve dú ci slu žob né ho úra du
spo lu s pod ria de ným za mest nan com, sumu ná hra dy
ško dy určí ve dú ci naj vy ššie ho slu žob né ho úra du.

§ 116

Ak štát ny za mest na nec uhra dil as poň dve tre ti ny ur -
če nej ná hra dy ško dy, môže slu žob ný úrad upus ti� od
vy má ha nia zvyš nej sumy ná hra dy ško dy. To sa ne vz�a -
hu je na ško dy, kto ré štát ny za mest na nec spô so bil
úmy sel ne, po po ži tí al ko ho lic kých ná po jov ale bo po po -
ži tí iných ná vy ko vých lá tok, a na ško dy v prí pa de oso -
bit nej zod po ved nos ti.

§ 117

Slu žob ný úrad, kto rý na hra dil po ško de né mu ško du,
má ná rok na ná hra du voči tomu, kto po ško de né mu za
takú ško du zod po ve dá pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26)
a to v roz sa hu zod po ve da jú com mie re tej to zod po ved -
nos ti voči po ško de né mu.

DE  V IA  TA  HLA  VA

ČIN NOSŤ OD BO RO VÝCH OR GÁ NOV

§ 118

(1) Slu žob ný úrad je po vin ný
a) vo pred pre ro ko va� s prí sluš ným od bo ro vým or gá -

nom ná vr hy
1. roz hod nu tí vo ve ciach vzni ku, zmien a skon če nia

štát no za mes tna nec ké ho po me ru,
2. slu žob ných pred pi sov,
3. opat re ní na ot vo re nie pod mie nok na riad ne vy ko -

ná va nie štát nej služ by,
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23) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994  Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše -
obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.

24) Zá kon č. 461/2003  Z. z. o so ciál nom po is te ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.
25) Zá kon č. 5/2004  Z. z. o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
26) Ob čian sky zá kon ník.



4. opat re ní, kto ré sa tý ka jú väč šie ho poč tu štát nych
za mest nan cov,

5. pod kla dov na zos ta ve nie sys te mi zá cie,
b) umož ni� prí sluš né mu od bo ro vé mu or gá nu účas�

jed né ho čle na s po rad ným hla som vo vý be ro vej ko -
mi sii, v kva li fi kač nej ko mi sii, v dis cip li nár nej ko mi -
sii a v po rad ných or gá noch zria ïo va ných ve dú cim
slu žob né ho úra du pod ¾a toh to zá ko na ale bo na zá -
kla de slu žob né ho pred pi su, ak pre ro kú va veci tý ka -
jú ce sa štát no za mes tna nec ké ho po me ru.

(2) Prí sluš ný od bo ro vý or gán vy ko ná va kon tro lu pod -
mie nok vy ko ná va nia štát nej služ by v slu žob nom úra -
de. Pri tom je opráv ne ný naj mä
a) vstu po va� na mies ta, kde sa vy ko ná va štát na služ -

ba,
b) vy ža do va� od pred sta ve ných pot reb né in for má cie

a pod kla dy,
c) po dá va� ná vr hy na zlep še nie pod mie nok na riad ne

vy ko ná va nie štát nej služ by,
d) vy ža do va� od slu žob né ho úra du od strá ne nie zis te -

ných ne dos tat kov,
e) vy ža do va� od slu žob né ho úra du sprá vu o tom, aké

opat re nia boli vy ko na né na od strá ne nie ne dos tat -
kov zis te ných pri vý ko ne kon tro ly ale bo na usku toč -
ne nie ná vr hov, kto ré po dal prí sluš ný od bo ro vý or -
gán vy ko ná va jú ci túto kon tro lu.

(3) Slu žob ný úrad roz ho du je o spô so be po u ži tia so -
ciál ne ho fon du so sú hla som prí sluš né ho od bo ro vé ho
or gá nu.

(4) Na úče ly uve de né v od se ku 2 slu žob ný úrad  po -
skytuje prí sluš né mu od bo ro vé mu or gá nu pot reb né in -
for má cie, kon zul tá cie, do kla dy a pri hlia da na jeho sta -
no vi sko.

(5) V slu žob nom úra de, v kto rom ne pô so bí od bo ro vá
or ga ni zá cia, za stu pu je štát nych za mest nan cov per so -
nál na rada ale bo per so nál ny dô ver ník v roz sa hu usta -
no ve nom v od se koch 1 až 3.

(6) Člen prí sluš né ho od bo ro vé ho or gá nu, člen per so -
nál nej ra dy a per so nál ny dô ver ník sú chrá ne ní pro ti
opat re niam, kto ré by ich moh li po ško dzo va� vrá ta ne
skon če nia štát no za mes tna nec ké ho po me ru a kto ré by
boli mo ti vo va né ich pos ta ve ním ale bo čin nos �ou.

§ 119

Štát ny za mest na nec, kto rý bol zvo le ný do funk cie vo
vyš šom od bo ro vom or gá ne, kto rej vy ko ná va nie vy ža du -
je uvo¾ ne nie od pl ne nia po vin nos tí vy plý va jú cich zo
štát nej služ by v roz sa hu týž den né ho slu žob né ho času,
za ra dí sa po čas vý ko nu tej to funk cie mimo čin nej štát -
nej služ by. V tom čase mu ne pat rí funk čný plat.

DE  S IA  TA  HLA  VA

SPO LOČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 120

Pre ml ča nie prá va a zá nik prá va

(1) Prá vo sa pre ml čí, ak sa ne up lat ni lo v le ho te usta -
no ve nej tým to zá ko nom. Na pre ml ča nie sa pri hliad ne,

iba ak ten, voči komu sa prá vo uplat ňu je, pre ml ča nia
sa do vo lá. V tom prí pa de ne mož no pri zna� pre ml ča né
prá vo tomu, kto ho uplat ňu je.

(2) Prá vo za ni ká, ak sa ne up lat ni lo v le ho te usta no ve -
nej tým to zá ko nom, v prí pa doch zá ni ku dis cip li nár nej
zod po ved nos ti, zod po ved nos ti za ško du na od lo že ných
ve ciach a trov ko na nia. Ak bolo prá vo uplat ne né po
uply nu tí usta no ve nej le ho ty, pri hliad ne sa na zá nik
prá va, aj keï to účast ník ne na miet ne.

(3) Ak účast ník uplat ní svo je prá vo a v za ča tom ko na -
ní sa riad ne po kra ču je, pre ml ča cia le ho ta po čas ko na -
nia ne ply nie. To pla tí aj o prá ve, kto ré bolo prá vo plat ne
pri zna né a na kto ré bol na vrh nu tý vý kon roz hod nu tia.

§ 121

Oso bit né usta no ve nie o bý va lých štát nych
za mest nan coch,

kto rí mu sia ma� opat rov ní ka

Ak ide o prá va bý va lých štát nych za mest nan cov, kto -
rí mu sia ma� opat rov ní ka, ale bo ak ide o prá va slu žob -
né ho úra du pro ti nim, do le ho ty usta no ve nej na uplat -
ne nie prá va sa ne za po čí ta va čas, po kto rý im ne bol
usta no ve ný opat rov ník.

Pre chod práv a po vin nos t í
zo štát no za mes tna nec ké ho po me ru

§ 122

Zá nik slu žob né ho úra du zlú če ním,
sply nu tím ale bo roz de le ním

(1) Ak slu žob ný úrad za nik ne na zá kla de oso bit né ho
zá ko na zlú če ním ale bo sply nu tím s iným slu žob ným
úra dom, prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec ké -
ho po me ru pre chá dza jú v ce lom roz sa hu na pre be ra jú -
ci slu žob ný úrad.

(2) Ak slu žob ný úrad za nik ne na zá kla de oso bit né ho
zá ko na roz de le ním, prá va a po vin nos ti zo  štátnozamest -
naneckého po me ru pre chá dza jú na no vo vznik nu té slu -
žob né úra dy. Oso bit ný zá kon usta no ví, kto rý z no vo -
vznik nu tých slu žob ných úra dov pre be rá od
do te raj šie ho slu žob né ho úra du prá va a po vin nos ti zo
štát no za mes tna nec ké ho po me ru.

§ 123

Pre vod čas ti slu žob né ho úra du

(1) Ak sa na zá kla de oso bit né ho zá ko na pre vá dza
čas� slu žob né ho úra du do iné ho slu žob né ho úra du,
prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec ké ho po me ru
voči štát nym za mest nan com tej to čas ti slu žob né ho
úra du pre chá dza jú na pre be ra jú ci slu žob ný úrad.

(2) Prá va a po vin nos ti do te raj šie ho slu žob né ho úra -
du voči štát nym za mest nan com pre vá dza nej čas ti slu -
žob né ho úra du, kto rých štát no za mes tna nec ké po me ry
do dňa pre vo du za nik li, zos tá va jú ne do tknu té.
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§ 124

Zru še nie slu žob né ho úra du

Ak sa na zá kla de oso bit né ho zá ko na slu žob ný úrad
zru ší, oso bit ný zá kon usta no ví, na kto rý slu žob ný úrad 
pre chá dza jú prá va a po vin nos ti zo štát no za mes tna nec -
ké ho po me ru štát ne ho za mest nan ca zru še né ho slu -
žob né ho úra du a kto rý slu žob ný úrad je po vin ný v me -
ne štá tu uspo ko ji� prá va štát ne ho za mest nan ca
zru še né ho slu žob né ho úra du ale bo uplat ňo va� jeho
prá va.

JE  DE  NÁS  TA  HLA  VA

KO NA NIE VO VE CIACH
ŠTÁT NO ZA MES TNA NEC KÉ HO PO ME RU

§ 125

Pred met ko na nia

(1) Ko na nie vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po -
me ru (ïa lej len „ko na nie“) sa vz�a hu je na veci tý ka jú ce
sa štát no za mes tna nec ké ho po me ru ok rem
a) vý be ro vé ho ko na nia do prí prav nej štát nej služ by

a do do čas nej štát nej služ by,
b) kva li fi kač nej skúš ky a no mi nač nej skúš ky,
c) zria ïo va nia vý be ro vej ko mi sie, zria ïo va nia kva li fi -

kač nej ko mi sie, zria ïo va nia dis cip li nár nej ko mi sie
a po rad ných or gá nov zria ïo va ných pod ¾a toh to zá -
ko na ale bo slu žob ných pred pi sov,

d) pra cov nej ces ty.

(2) Na ko na nie pod ¾a od se ku 1 sa vz�a hu jú vše obec né 
pred pi sy o správ nom ko na ní,27) ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak.

§ 126

Prí sluš nos� na ko na nie v pr vom stup ni

V pr vom stup ni ko ná a roz ho du je prí sluš ný or gán,
kto rým je
a) dis cip li nár na ko mi sia vo ve ciach slu žob né ho previ-

ne nia,
b) ve dú ci úra du vo ve ciach vy me no va nia do štát nej

služ by a vzni ku štát no za mes tna nec ké ho po me ru,
zme ny štát no za mes tna nec ké ho po me ru a skon če nia 
štát no za mes tna nec ké ho po me ru,

c) pred sta ve ný vo veci slu žob né ho hod no te nia,
d) osob ný úrad v ostat ných ve ciach štát no za mes tna -

nec ké ho po me ru.

Dis c ip l i  nár na ko mi sia

§ 126a

Dis cip li nár na ko mi sia sa zria ïu je v slu žob nom úra -
de na dis cip li nár ne ko na nie o slu žob ných pre vi ne niach 
štát nych za mest nan cov, kto rí sú v je ho pô sob nos ti, ok -
rem ve dú ce ho úra du. O slu žob ných pre vi ne niach štát -
nych za mest nan cov na ok res nom súde ko ná a roz ho -
du je dis cip li nár na ko mi sia zria de ná na ok res nom
súde. O slu žob ných pre vi ne niach štát nych za mest nan -

cov na kraj skom súde ko ná a roz ho du je dis cip li nár na
ko mi sia zria de ná na kraj skom súde. O slu žob ných pre -
vi ne niach štát nych za mest nan cov na vyš šom vo jen -
skom sú de a na vo jen skom ob vo do vom súde, kto rí nie
sú pro fe sio nál ni vo ja ci, ko ná a roz ho du je dis cip li nár na
ko mi sia zria de ná na vyš šom vo jen skom súde. O slu -
žob ných pre vi ne niach štát nych za mest nan cov na vyš -
šej vo jen skej pro ku ra tú re a na vo jen skej ob vod nej pro -
ku ra tú re, kto rí nie sú pro fe sio nál ni vo ja ci, ko ná
a roz ho du je dis cip li nár na ko mi sia zria de ná na vyš šej
vo jen skej pro ku ra tú re. O slu žob nom pre vi ne ní ve dú ce -
ho úra du koná dis cip li nár na ko mi sia nad ria de né ho
slu žob né ho úra du. Ak nemá slu žob ný úrad nad ria de ný 
slu žob ný úrad, o slu žob nom pre vi ne ní ve dú ce ho úra du 
koná dis cip li nár na ko mi sia Úra du pre štát nu služ bu.
O slu žob nom pre vi ne ní ve dú ce ho úra du uve de né ho
v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, v dru hom bode, vo
štvr tom bo de a v sied mom bode koná ten, kto ho vy me -
no val.

§ 126b

(1) Dis cip li nár nu ko mi siu zria ïu je ve dú ci úra du zo
štát nych za mest nan cov v no mi no va nej štát nej služ be
a v stá lej štát nej služ be. Dis cip li nár na ko mi sia musí
ma� naj me nej troch čle nov; ak má dis cip li nár na ko mi -
sia viac ako troch čle nov, musí by� ich po čet ne pár ny,
naj me nej je den z nich musí by� z to ho od bo ru štát nej
služ by ako štát ny za mest na nec, o kto ré ho slu žob nom
pre vi ne ní dis cip li nár na ko mi sia koná. As poň je den
člen dis cip li nár nej ko mi sie musí ma� vy so ko škol ské
práv nic ké vzde la nie. Pred se du dis cip li nár nej ko mi sie
vy me nu je ve dú ci úra du. V slu žob nom úra de, kto rým je
súd, dva ja čle no via dis cip li nár nej ko mi sie mu sia by�
sud co via.

(2) Dis cip li nár nu ko mi siu na ge ne rál nej pro ku ra tú re
zria ïu je a jej pred se du vy me nú va ge ne rál ny pro ku rá -
tor. Dis cip li nár nu ko mi siu na kraj skej pro ku ra tú re
zria ïu je a jej pred se du vy me nú va kraj ský pro ku rá tor.
Dis cip li nár nu ko mi siu na vyš šej vo jen skej pro ku ra tú re 
zria ïu je a jej pred se du vy me nú va vyš ší vo jen ský pro -
ku rá tor. Dis cip li nár na ko mi sia musí ma� naj me nej
troch čle nov; ak má dis cip li nár na ko mi sia viac ako
troch čle nov, musí by� ich po čet ne pár ny, je den jej člen
musí by� z to ho od bo ru štát nej služ by ako štát ny za -
mest na nec, o kto ré ho dis cip li nár nom pre vi ne ní dis cip -
li nár na ko mi sia koná; dva ja čle no via mu sia by� pro ku -
rá to ri.

(3) Dis cip li nár nu ko mi siu na naj vy ššom súde zria ïu -
je a jej pred se du vy me nú va pred se da naj vy ššie ho
súdu. Dis cip li nár nu ko mi siu na kraj skom súde zria ïu -
je a jej pred se du vy me nú va pred se da kraj ské ho súdu.
Dis cip li nár nu ko mi siu na ok res nom súde zria ïu je a jej
pred se du vy me nú va pred se da ok res né ho súdu. Dis cip -
li nár nu ko mi siu na vyš šom vo jen skom súde zria ïu je
a jej pred se du vy me nú va pred se da vyš šie ho vo jen ské -
ho súdu. Dis cip li nár na ko mi sia musí ma� troch čle nov; 
ak má dis cip li nár na ko mi sia viac ako troch čle nov,
musí by� ich po čet ne pár ny, je den člen ko mi sie musí
by� z to ho od bo ru štát nej služ by ako štát ny za mest na -
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nec, o kto ré ho dis cip li nár nom pre vi ne ní roz ho du je dis -
cip li nár na ko mi sia; dva ja čle no via mu sia by� sud co via.

(4) Ak má účast ník ko na nia po chyb nos ti o ne za u ja -
tos ti nie ktoré ho čle na dis cip li nár nej ko mi sie, ozná mi
to bez meš ka nia ve dú ce mu úra du, v kto rom je zria de ná 
dis cip li nár na ko mi sia. Ve dú ci úra du uve de ný v pr vej
vete roz hod ne, či bude člen dis cip li nár nej ko mi sie vy lú -
če ný. V prí pa de vy lú če nia čle na tej to ko mi sie z ko na nia
zá ro veň roz hod ne, kto na hra dí vy lú če né ho čle na.

(5) Dis cip li nár na ko mi sia je schop ná uzná ša� sa, ak
sú prí tom ní vše tci jej čle no via. Na pri ja tie uzne se nia je
pot reb ná väč ši na hla sov všet kých čle nov. Člen dis cip li -
nár nej ko mi sie sa ne smie zdr ža� hla so va nia.

(6) Ná vrh na za ča tie dis cip li nár ne ho ko na nia sa musí 
poda� prí sluš nej dis cip li nár nej ko mi sii do dvoch me -
sia cov odo dňa, keï sa na vr ho va te¾ doz ve del o slu žob -
nom pre vi ne ní.

(7) Dis cip li nár ne opat re nie mož no ulo ži� naj ne skôr
do jed né ho roka odo dňa, keï štát ny za mest na nec za vi -
ne ne po ru šil slu žob nú dis cip lí nu.

§ 127

Účast ní ci ko na nia

(1) Účast ní ci ko na nia sú štát ny za mest na nec ale bo
po zos ta lý po štát nom za mest nan co vi a slu žob ný úrad.

(2) Za slu žob ný úrad koná opráv ne ný pred sta ve ný,
kto rým je
a) v dis cip li nár nom ko na ní ten, kto ná vrh podá ale bo

ním po ve re ný pred sta ve ný [§ 58 písm. c)],
b) v ostat ných ve ciach pred sta ve ný, kto ré ho určí slu -

žob ný pred pis.

§ 128

Za ča tie ko na nia

(1) Ko na nie sa za čí na na ná vrh účast ní ka ko na nia,
pri čom dis cip li nár ne ko na nie sa za čí na na ná vrh ve dú -
ce ho úra du a v prí pa de po ru še nia slu žob nej dis cip lí ny
ve dú cim úra du sa dis cip li nár ne ko na nie za čí na na ná -
vrh nad ria de né ho slu žob né ho úra du. Ak slu žob ný
úrad nemá nad ria de ný slu žob ný úrad, ná vrh na za ča -
tie dis cip li nár ne ho ko na nia po dá va Úrad pre štát nu
služ bu.

(2) Ko na nie je za ča té dňom, keï je ná vrh účast ní ka
ko na nia do ru če ný prí sluš né mu or gá nu. Ak sa ko na nie
za čí na na ná vrh opráv ne né ho pred sta ve né ho, ko na nie
sa za čí na v deň, keï prí sluš ný or gán vy ko nal voči
účast ní kom ko na nia prvý úkon.

§ 129

(1) Prá vo plat né roz hod nu tie o ulo že ní dis cip li nár ne -
ho opat re nia sa za kla dá do osob né ho spi su štát ne ho
za mest nan ca.

(2) Po uply nu tí jed né ho roka od na do bud nu tia prá vo -
plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní dis cip li nár ne ho opat -
re nia sa štát ny za mest na nec po su dzu je, ako keby mu
za slu žob né pre vi ne nie ne bo lo ulo že né dis cip li nár ne
opat re nie. To ne pla tí, ak štát ne mu za mest nan co vi bolo

ulo že né dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a § 61 ods. 2
písm. c) až e).

(3) Prá vo plat né roz hod nu tie o ulo že ní dis cip li nár ne -
ho opat re nia sa z osob né ho spi su štát ne ho za mest nan -
ca vy ra dí, len čo sa štát ny za mest na nec po su dzu je, ako 
keby mu za slu žob né pre vi ne nie ne bo lo ulo že né dis cip -
li nár ne opat re nie. To ne pla tí, ak štát ne mu za mest nan -
co vi bolo ulo že né dis cip li nár ne opat re nie pod ¾a § 61
ods. 2 písm. c) až e).

§ 130

zru še ný

§ 131

zru še ný

§ 132

zru še ný

§ 133

zru še ný

§ 134

zru še ný

§ 135

zru še ný

§ 136

zru še ný

Od vo la c ie ko na nie

§ 137

(1) Pro ti roz hod nu tiu prí sluš né ho or gá nu mož no
poda� od vo la nie.

(2) Od vo la nie tre ba poda� pí som ne do 15 dní odo dňa
do ru če nia roz hod nu tia.

(3) Od vo la nie sa po dá va prí sluš né mu or gá nu, kto rý
roz hod nu tie vy dal.

(4) Od vo la nie je po da né včas a na prí sluš nom or gá ne
aj vte dy, ak bolo po da né po uply nu tí le ho ty usta no ve -
nej tým to zá ko nom ale bo ne prí sluš né mu or gá nu pre to,
že sa účast ník ko na nia ria dil ne správ nym po u če ním,
ale bo pre to, že ne bol po u če ný vô bec. V tom prí pa de
mož no poda� od vo la nie do troch me sia cov odo dňa, keï
bolo roz hod nu tie do ru če né účast ní ko vi ko na nia.

(5) Or gán, kto rý je prí sluš ný roz hod nú� o od vo la ní
(ïa lej len „od vo la cí or gán”), môže od pus ti� zmeš ka nie
le ho ty na od vo la nie, ak sa tak sta lo z váž nych dô vo dov
a účast ník ko na nia o to po žia da do 15 dní odo dňa, keï
za ni kol dô vod pre zmeš ka nie, a zá ro veň podá od vo la -
nie.
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(6) Včas po da né od vo la nie nemá od klad ný úči nok ok -
rem vecí ná hra dy ško dy, bez dô vod né ho obo ha te nia,
slu žob né ho hod no te nia a dis cip li nár nej zod po ved nos -
ti.

(7) Prí sluš ný or gán, kto rý na pad nu té roz hod nu tie vy -
dal, môže od vo la niu sám v ce lom roz sa hu vy ho vie�. Ak
tak ne u ro bí, je po vin ný bez zby toč né ho od kla du, naj ne -
skôr do 15 dní od do ru če nia od vo la nia, pred lo ži� od vo -
la nie so spi so vým ma te riá lom od vo la cie mu or gá nu.

§ 138

(1) Od vo la cím or gá nom je
a) od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia vo ve ciach slu žob -

né ho pre vi ne nia,
b) ve dú ci úra du vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho

po me ru, o kto rých roz ho do val v pr vom stup ni osob -
ný úrad ale bo pred sta ve ný, ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak,

c) ve dú ci nad ria de né ho slu žob né ho úra du vo ve ciach
štát no za mes tna nec ké ho po me ru, o kto rých v pr vom
stup ni roz ho do val ve dú ci úra du,

d) Úrad pre štát nu služ bu vo ve ciach štát no za mes tna -
nec ké ho po me ru, o kto rých v pr vom stup ni roz ho do -
val ve dú ci úra du, v prí pa de, ak slu žob ný úrad nemá
nad ria de ný slu žob ný úrad,

e) pred se da vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me -
ru, o kto rých v pr vom stup ni roz ho do val Úrad pre
štát nu služ bu, a vo veci slu žob né ho hod no te nia
štát nych za mest nan cov v no mi no va nej štát nej služ -
be.

(2) Usta no ve nie od se ku 1 písm. b) až d) sa ne vz�a hu je 
na súdy, na pro ku ra tú ru a na naj vy šší kon trol ný úrad.
Od vo la cím or gá nom vo ve ciach štát no za mes tna nec ké -
ho po me ru štát nych za mest nan cov na ok res nom súde
je kraj ský súd. Od vo la cím or gá nom vo ve ciach štát no -
za mes tna nec ké ho po me ru štát nych za mest nan cov na
kraj skom súde je mi nis ter stvo spra vod li vos ti, vo ve -
ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru štát nych za -
mest nan cov na pro ku ra tú re je or gán usta no ve ný v § 6
ods. 9 a vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru
štát nych za mest nan cov na naj vy ššom kon trol nom úra -
de je or gán usta no ve ný v § 6 ods. 10. Od vo la cím or gá -
nom vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru štát -
nych za mest nan cov v slu žob ných úra doch uve de ných
v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode, dru hom bode, vo
štvr tom bode, v sied mom bo de a v ôs mom bode je ve dú -
ci toh to slu žob né ho úra du.

(3) Od vo la cí or gán je po vin ný roz hod nú� o od vo la ní
bez od klad ne, naj ne skôr do 60 dní odo dňa do ru če nia
od vo la nia.

(4) Roz hod nu tiu o od vo la ní musí pred chá dza� pre ro -
ko va nie od vo la nia v po rad nej od vo la cej ko mi sii; to ne -
pla tí vo ve ciach slu žob né ho pre vi ne nia.

(5) Od vo la cí or gán pre skú ma na pad nu té roz hod nu tie 
v ce lom roz sa hu. Ak je to pot reb né, ko na nie do pl ní
a prí pad né zis te né ne dos tat ky od strá ni.

(6) Ak sú na to dô vo dy, od vo la cí or gán roz hod nu tie
zme ní ale bo zru ší, inak od vo la nie za miet ne a roz hod -
nu tie po tvr dí.

(7) Od vo la cí or gán roz hod nu tie zru ší a vec vrá ti prí -
sluš né mu or gá nu, kto rý ho vy dal, na nové ko na nie
a roz hod nu tie, ak je to vhod nej šie pre do všet kým z dô -
vo du rých lo sti ale bo hos po dár nos ti. Prí sluš ný or gán je
via za ný práv nym ná zo rom od vo la cie ho or gá nu.

(8) Pro ti roz hod nu tiu o od vo la ní sa ne mož no ïa lej od -
vo la�.

§ 138a

(1) Od vo la ciu dis cip li nár nu ko mi siu zria ïu je pred se -
da zo štát nych za mest nan cov v stá lej štát nej služ be
ale bo no mi no va nej štát nej služ be. Od vo la cia dis cip li -
nár na ko mi sia má troch čle nov. Vše tci čle no via tej to
ko mi sie mu sia ma� vy so ko škol ské vzde la nie práv nic -
ké ho sme ru. Pred se du od vo la cej dis cip li nár nej ko mi sie 
vy me nu je pred se da.

(2) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár nej ko mi -
sie zria de nej na ok res nom súde roz ho du je od vo la cia
dis cip li nár na ko mi sia zria de ná na kraj skom súde. Od -
vo la ciu dis cip li nár nu ko mi siu zria ïu je a jej pred se du
vy me nú va pred se da kraj ské ho súdu. Od vo la cia dis cip -
li nár na ko mi sia má pä� čle nov, naj me nej dva ja čle no via 
mu sia by� sud co via. O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu dis -
cip li nár nej ko mi sie zria de nej na kraj skom súde roz ho -
du je od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia zria de ná na mi -
nis ter stve spra vod li vos ti. Od vo la ciu dis cip li nár nu
ko mi siu zria ïu je a jej pred se du vy me nú va mi nis ter
spra vod li vos ti. Od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia má pä� 
čle nov; vše tci čle no via tej to ko mi sie mu sia ma� vy so ko -
škol ské práv nic ké vzde la nie. O od vo la ní pro ti roz hod -
nu tiu dis cip li nár nej ko mi sie zria de nej na naj vy ššom
súde roz ho du je od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia zria de -
ná na naj vy ššom súde. Od vo la ciu dis cip li nár nu ko mi -
siu zria ïu je a jej pred se du vy me nú va pred se da naj vy š -
šie ho súdu. Od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia musí ma�
pä� čle nov; je den jej člen musí by� z to ho od bo ru štát nej 
služ by ako štát ny za mest na nec, o kto ré ho dis cip li nár -
nom pre vi ne ní roz ho do va la dis cip li nár na ko mi sia, dva -
ja čle no via mu sia by� sud co via a ïal ší dva ja mu sia by�
štát ni za mest nan ci na Úra de pre štát nu služ bu, kto -
rých na vrh ne pred se da.

(3) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár nej ko mi -
sie zria de nej na ge ne rál nej pro ku ra tú re, na vyš šej vo -
jen skej pro ku ra tú re a na kraj skej pro ku ra tú re roz ho -
du je od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia zria de ná na
ge ne rál nej pro ku ra tú re. Od vo la ciu dis cip li nár nu ko -
mi siu zria ïu je a jej pred se du vy me nú va ge ne rál ny pro -
ku rá tor. Od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia musí ma� pä� 
čle nov; je den jej člen musí by� z to ho od bo ru štát nej
služ by ako štát ny za mest na nec, o kto ré ho dis cip li nár -
nom pre vi ne ní roz ho do va la dis cip li nár na ko mi sia, dva -
ja čle no via mu sia by� štát ni za mest nan ci na Úra de pre
štát nu služ bu, kto rých na vrh ne pred se da.

(4) O od vo la ní pro ti roz hod nu tiu dis cip li nár nej ko mi -
sie zria de nej na naj vy ššom kon trol nom úra de roz ho du -
je od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia zria de ná na naj vy š -
šom kon trol nom úra de. Od vo la ciu dis cip li nár nu
ko mi siu zria ïu je a jej pred se du vy me nú va pred se da
naj vy ššie ho kon trol né ho úra du.

(5) Ak má účast ník ko na nia po chyb nos ti o ne za u ja -
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tos ti nie ktoré ho čle na od vo la cej dis cip li nár nej ko mi sie, 
ozná mi to bez meš ka nia pred se do vi, kto rý roz hod ne, či
bude člen od vo la cej dis cip li nár nej ko mi sie vy lú če ný.
V prí pa de vy lú če nia čle na tej to ko mi sie z ko na nia zá ro -
veň roz ho du je, kto na hra dí vy lú če né ho čle na.

(6) Usta no ve nie od se ku 5 sa rov na ko vz�a hu je aj na
súdy, na pro ku ra tú ru a na naj vy šší kon trol ný úrad
s tým, že pô sob nos� pred se du vy ko ná va zria ïo va te¾ od -
vo la cej dis cip li nár nej ko mi sie.

(7) Od vo la cia dis cip li nár na ko mi sia je schop ná uzná -
ša� sa, ak sú prí tom ní vše tci jej čle no via. Na schvá le nie
uzne se nia je pot reb ný sú hlas väč ši ny všet kých čle nov
od vo la cej dis cip li nár nej ko mi sie. Člen od vo la cej dis cip -
li nár nej ko mi sie sa ne smie zdr ža� hla so va nia.

(8) Na slu žob ných úra doch uve de ných v § 7 ods. 1
písm. b) v pr vom bode až vo štvr tom bode sa od se ky 1 až 
7 a usta no ve nia § 126a a 126b po u ži jú pri me ra ne.

§ 139

Po rad ná od vo la cia ko mi sia

(1) Ve dú ci úra du ale bo pred se da v prí pa doch, keï je
od vo la cím or gá nom, zria ïu je po rad nú od vo la ciu ko mi -
siu a ur ču je pred se du po rad nej od vo la cej ko mi sie.

(2) Po rad ná od vo la cia ko mi sia musí ma� naj me nej
troch čle nov. Ak po rad ná od vo la cia ko mi sia má viac
čle nov, musí by� ich po čet ne pár ny. Po rad ná od vo la cia
ko mi sia sa tvo rí zo štát nych za mest nan cov v stá lej štát -
nej služ be, naj mä s vy so ko škol ským práv nic kým vzde -
la ním.

(3) Po rad ná od vo la cia ko mi sia je schop ná uzná ša�
sa, ak sú prí tom ní vše tci čle no via. Na schvá le nie uzne -
se nia je pot reb ná väč ši na všet kých hla sov. Uzne se nie
je ná vr hom pre ve dú ce ho úra du ale bo pre pred se du.

(4) Čle nom po rad nej od vo la cej ko mi sie ne smie by�
opráv ne ný pred sta ve ný, štát ny za mest na nec or gá nu,
kto rý sa po die¾al na roz hod nu tí v pr vom stup ni, ale bo
iný štát ny za mest na nec, kto rý by mo hol ma� na pre jed -
ná va nom od vo la ní práv ny zá u jem.

(5) Ak má od vo lá va jú ci po chyb nos ti o ne za u ja tos ti
nie ktoré ho čle na po rad nej od vo la cej ko mi sie, ozná mi
to bez meš ka nia ve dú ce mu úra du ale bo pred se do vi.
Ve dú ci úra du ale bo pred se da roz hod ne, či bude člen
po rad nej od vo la cej ko mi sie od vo la ný.

Prá vo plat  nos� a vy ko na te¾  nos� roz hod nu t ia

§ 140

(1) Roz hod nu tie, pro ti kto ré mu už ne mož no poda�
od vo la nie, je prá vo plat né.

(2) Roz hod nu tie je vy ko na te¾ né, ak na do bud lo prá vo -
plat nos� a ak bez vý sled ne uply nu la le ho ta na pl ne nie.

(3) Vý kon roz hod nu tia upra vu je oso bit ný pred pis.29)

§ 141

(1) Pí som nos� tý ka jú ca sa štát no za mes tna nec ké ho
po me ru (ïa lej len „pí som nos�“) musí by� do ru če ná
štát ne mu za mest nan co vi do vlast ných rúk.

(2) Slu žob ný úrad pí som nos� do ru ču je štát ne mu za -
mest nan co vi v slu žob nom úra de, v je ho byte ale bo kde -
ko¾ vek bude za stih nu tý. Ak to nie je mož né, mož no pí -
som nos� do ru či� po štou.

(3) Pí som nos� do ru čo va ná po štou sa za sie la na po -
sled nú zná mu ad re su štát ne ho za mest nan ca ako do -
po ru če ná zá siel ka s do ru čen kou a po znám kou „do
vlast ných rúk“.

(4) Po vin nos� slu žob né ho úra du do ru či� pí som nos� je 
spl ne ná, len čo štát ny za mest na nec pí som nos� pre vez -
me ale bo len čo ju poš ta vrá ti la odo sie la jú ce mu slu žob -
né mu úra du ako ne do ru či te¾ nú a štát ny za mest na nec
svo jím ko na ním ale bo opo me nu tím do ru če nie pí som -
nos ti zma ril. Účin ky do ru če nia na sta nú aj vte dy, keï
štát ny za mest na nec pri ja tie pí som nos ti bez dô vod ne
od miet ne.

§ 142

Štát ny za mest na nec do ru ču je pí som nos� ur če nú pre
slu žob ný úrad spra vid la osob ným po da ním slu žob né -
mu úra du.

§ 143

Pre skú ma nie prá vo plat ných roz hod nu tí

(1) Ak sa do da toč ne zis tia mi mo riad ne zá važ né okol -
nos ti, kto ré ne bo li účast ní ko vi ko na nia bez jeho vi ny
v ča se ko na nia zná me a ne mo hol ich uplat ni� a kto ré
od ô vod ňu jú pod stat ne priaz ni vej šie roz hod nu tie v je ho
pro spech, môže or gán, kto rý roz hod nu tie vy dal, na
jeho ná vrh pre skú ma� prá vo plat né roz hod nu tie a na
zá kla de toho prá vo plat né roz hod nu tie zme ni� ale bo
zru ši�. Prí sluš ný or gán, kto rý roz hod nu tie zru šil, roz -
hod ne vo veci sa mej.

(2) Pro ti no vé mu roz hod nu tiu vo veci sa mej sa mož no
od vo la�.

(3) Ná vrh na zru še nie roz hod nu tia pod ¾a od se ku 1
môže účast ník ko na nia poda� do troch me sia cov odo
dňa, keï sa doz ve del o okol nos tiach od ô vod ňu jú cich
na vr ho va nú zme nu, naj ne skôr do troch ro kov od na do -
bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia.

§ 144

Súd ne pre skú ma nie roz hod nu tí
vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru

(1) Prá vo plat né roz hod nu tia vo ve ciach  štátnozamest -
naneckého po me ru pod ¾a toh to zá ko na sú pre skú ma te¾ -
né sú dom.30)

(2) Ža lo ba na pre skú ma nie prá vo plat né ho roz hod nu -
tia vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me ru sa musí 
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poda� do jed né ho me sia ca odo dňa do ru če nia roz hod -
nu tia od vo la cie ho or gá nu.

TRE T IA  ČASŤ
KO LEK TÍV NE VY JED NÁ VA NIE

V ŠTÁT NEJ SLUŽ BE

§ 145

zru še ný

§ 146

zru še ný

§ 147

zru še ný

§ 148

zru še ný

ŠTVR TÁ  ČASŤ
SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ

A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 149

Na štát no za mes tna nec ký po mer štát nych za mest -
nan cov sa po u ži jú pri me ra ne usta no ve nia § 13, § 39
ods. 1, § 41, § 64, § 85 až 95, § 96 ods. 1 a 2, § 97 až 117,
§ 129 až 132, § 136 až 141, § 142 až 150, § 160 až 170,
§ 177 až 210, § 213, § 217 až 222, § 230, § 232 ods. 1, 3
a 4, § 233 až 236 a § 240 ods. 1 až 6 zá ko na
č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

§ 150

Na štát no za mes tna nec ký po mer štát nych za mest -
nan cov Vo jen ské ho spra vo daj stva sa ne vz�a hu jú usta -
no ve nia § 3 ods. 1, § 12 ods. 5 až 8, § 14 ods. 1 písm. i),
§ 15 a § 15a.

§ 151

(1) Ak oso bit né pred pi sy, kto ré sa vz�a hu jú na slu -
žob né úra dy ale bo na štát nych za mest nan cov, na kto -
rých sa vz�a hu je ten to zá kon, ob sa hu jú usta no ve nia
o prie mer nom zá rob ku, prie mer nej mzde ale bo o ná -
hra de mzdy, je tým funk čný plat pod ¾a § 78 ods. 2 ale bo
od sek 3 pri zna ný štát ne mu za mest nan co vi v ča se, keï
vzni kol dô vod na jeho po u ži tie.

(2) Ak sa na úče ly vý po čtu pe ňaž ných pl ne ní po stu -
pu je pod ¾a vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov
z prie mer né ho čis té ho zá rob ku za mest nan ca, je tým
čis tý funk čný plat. Čis tý funk čný plat sa zis �u je
a) u štát ne ho za mest nan ca v no mi no va nej štát nej

služ be z funk čné ho pla tu od po čí ta ním súm po ist né -
ho na ne mo cen ské po is te nie a dô chod ko vé za bez pe -
če nie, zdra vot né po is te nie a pred dav ku na daň z príj -

mov zo zá vis lej čin nos ti a z funk čných po žit kov vy po -
čí ta ných pod ¾a pod mie nok a sa dzieb plat ných pre
štát ne ho za mest nan ca v me sia ci, za kto rý sa ten to
plat zis �u je,

b) u štát ne ho za mest nan ca v prí prav nej štát nej služ be, 
u štát ne ho za mest nan ca v stá lej štát nej služ be ale bo 
u štát ne ho za mest nan ca v do čas nej štát nej služ be
z funk čné ho pla tu od po čí ta ním súm po ist né ho na
ne mo cen ské po is te nie a dô chod ko vé za bez pe če nie,
zdra vot né po is te nie, prí spev ku na po is te nie v ne za -
mest na nos ti a pred dav ku na daň z príj mov zo zá vis -
lej čin nos ti a z funk čných po žit kov vy po čí ta ných
pod ¾a pod mie nok a sa dzieb plat ných pre štát ne ho
za mest nan ca v me sia ci, za kto rý sa ten to plat zis �u -
je.

§ 152

Pri vy me no va ní za mest nan cov uve de ných v § 154
a 155 sa vy chá dza z or ga ni zač nej štruk tú ry slu žob ných 
úra dov a štát no za mes tna nec kých miest pod ¾a funk cií
uve de ných v § 16 v nad väz nos ti na pô sob nos� slu žob -
ných úra dov pod ¾a oso bit ných pred pi sov.1)

§ 153

(1) V slu žob ných úra doch, kto rý mi sú mi nis ter stvá
a ostat né ústred né or gá ny štát nej sprá vy, pred se da vy -
me nu je z do te raj ších ve dú cich za mest nan cov ve dú cich
úra du do stá lej štát nej služ by, ak pl nia úlo hy uve de né
v § 2 ods. 2 a spĺ ňa jú pred po kla dy usta no ve né v § 14
ods. 1 písm. a) až h). Ve dú ci úra du na štát no za mes tna -
nec kom mies te vy ko ná va štát nu služ bu dva roky odo
dňa vy me no va nia.

(2) Ve dú cich úra dov ostat ných slu žob ných úra dov
vy me nu jú ve dú ci úra dov ich nad ria de ných slu žob ných
úra dov do stá lej štát nej služ by za ve dú cich úra dov  po -
d¾a toh to zá ko na na dva roky odo dňa účin nos ti toh to zá -
ko na. To to vy me no va nie na ur či tú dobu sa ne vz�a hu je
na ve dú cich úra dov uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b)
v pr vom bode až v sied mom bode.

§ 153a

(1) Pred uply nu tím le ho ty pod ¾a § 153 ods. 1 mož no
od vo la� ve dú ce ho úra du, kto rým je mi nis ter stvo, na zá -
kla de hod no te nia mi nis tra o ne dos ta toč ných vý sled -
koch ve dú ce ho úra du v štát nej služ be.

(2) Pred se da od vo lá ve dú ce ho úra du, kto rým je mi -
nis ter stvo, vy me no va né ho pod ¾a § 153 ods. 1 do troch
dní od do ru če nia pí som né ho ná vr hu mi nis tra na jeho
od vo la nie.

(3) Pred se da vy hlá si vý be ro vé ko na nie na vy me no va -
nie za ve dú ce ho úra du, kto rým je mi nis ter stvo, do de -
sia tich dní od od vo la nia ve dú ce ho úra du pod ¾a od se ku
2. Na vý be ro vé ko na nie na vy me no va nie za ve dú ce ho
úra du, kto rým je mi nis ter stvo, sa pri me ra ne po u ži jú
usta no ve nia § 15. Po zhod no te ní vý sled ku vý be ro vé ho
ko na nia pred se da do troch dní pí som ne ozná mi mi nis -
tro vi po ra die troch naj ús peš nej ších uchá dza čov.

(4) Pred se da vy me nu je ve dú ce ho úra du, kto rým je
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mi nis ter stvo, do de sia tich dní od do ru če nia pí som né ho 
ná vr hu mi nis tra na vy me no va nie spo me dzi troch naj -
ús peš nej ších uchá dza čov pod ¾a od se ku 3.

(5) Ak ve dú ci úra du od vo la ný pod ¾a od se ku 2 pí som -
ne po žia da pred se du o zo tr va nie v štát nej služ be do de -
sia tich dní odo dňa od vo la nia, dňom do ru če nia žia dos ti 
sa stá va štát nym za mest nan com v do čas nej štát nej
služ be. Na práv ne vz�a hy ve dú ce ho úra du od vo la né ho
pod ¾a od se ku 2 sa pri me ra ne vz�a hu je § 154 ods. 8 a 9.
Ak ve dú ci úra du od vo la ný pod ¾a od se ku 2 pí som ne ne -
po žia da pred se du o zo tr va nie v štát nej služ be do de sia -
tich dní odo dňa od vo la nia, jeho štát no za mes tna nec ký
po mer sa uply nu tím tej to le ho ty skon čí. V ta kom prí pa -
de ve dú ce mu úra du od vo la né mu pod ¾a od se ku 2 pat rí
ná hra da vo výš ke pä� ná sob ku jeho funk čné ho pla tu.

§ 154

(1) Za mest na nec, kto rý je k 1. ap rí lu 2002 v pra cov -
nom po me re k slu žob né mu úra du, plní úlo hy uve de né
v § 2 ods. 2 ale bo od se ku 4, spĺ ňa pred po kla dy usta no -
ve né v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a od pra co val as poň dva
bez pros tred ne pred chá dza jú ce ro ky v slu žob ných úra -
doch uve de ných v § 7 ale bo u ich práv nych pred chod -
cov ale bo ak od pra co val v uve de ných úra doch as poň
dva ro ky v po sled ných pia tich ro koch, ak pí som ne po -
žia da v le ho te dvoch me sia cov odo dňa na do bud nu tia
účin nos ti toh to zá ko na o pri ja tie do štát nej služ by, stá -
va sa na zá kla de vy me no va nia a po zlo že ní s¾u bu štát -
nym za mest nan com v do čas nej štát nej služ be.

(2) Do čas ná štát na služ ba na úče ly od se ku 1 trvá naj -
viac dva roky. V do čas nej štát nej služ be štát ny za mest -
na nec ab sol vu je od bor né vzde lá va nie, kto ré ho úče lom
bude do pl ne nie po ža do va ných ve do mos tí a schop nos tí
v prí sluš nom od bo re štát nej služ by. Pod mien kou na
vy me no va nie štát ne ho za mest nan ca do stá lej štát nej
služ by je ab sol vo va nie toh to od bor né ho vzde lá va nia
skon če né ho skúš kou pred ko mi siou. Štát ny za mest na -
nec, kto rý je do čas ne vy sla ný [§ 27 písm. l)], môže ab -
sol vo va� od bor né vzde lá va nie ex ter ne. Od bor né vzde lá -
va nie štát nych za mest nan cov v do čas nej štát nej služ be 
za bez pe ču je Úrad pre štát nu služ bu; v slu žob ných úra -
doch uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom bode až vo
štvr tom bo de a v sied mom bode od bor né vzde lá va nie
za bez pe ču jú tie to slu žob né úra dy.

(3) Na vy ko na nie skúš ky sa pri me ra ne po u ži jú usta -
no ve nia § 20 a na zlo že nie ko mi sie sa pri me ra ne po u ži jú
usta no ve nia § 22 s tým, že ko mi siu môže zria di� aj ve dú -
ci úra du po sú hla se naj vy ššie ho slu žob né ho úra du a že
ko mi sia má pä� čle nov. Tra ja čle no via sú štát ny mi za -
mest nan ca mi v stá lej štát nej služ be a dva ja čle no via sú
od bor ní ci, kto rí svo jimi ve do mos �a mi, skú se nos �a mi
a auto ri tou za ru ču jú ob jektív nos� vy ko na nia skúš ky.

(4) Za mest na nec, kto rý bol pod ¾a do te raj ších
predpisov32aa) špič ko vým od bor ní kom a kto rý zlo žil s¾ub 
a spl nil pod mien ky pod ¾a od se ku 1, sa vy me nu je do

stá lej štát nej služ by naj ne skor šie do 1. sep tem bra
2002.

  (5) Štát ny za mest na nec v prí prav nej štát nej služ be
a štát ny za mest na nec v do čas nej štát nej služ be sa do
31. mar ca 2004 môže sta� čle nom ko mi sie pod ¾a toh to
zá ko na ako stá ly štát ny za mest na nec po úspeš nom ab -
sol vo va ní po ho vo ru pred troj člen nou ko mi siou zlo že -
nou z ve dú cich úra dov. Ob sa hom po ho vo ru sú otáz ky
z prí sluš né ho od bo ru štát nej služ by, v kto rom má ako
člen ko mi sie štát ny za mest na nec pô so bi�.

  (6) Ob sah a roz sah od bor né ho vzde lá va nia a ob sah
a roz sah skúš ky usta no ví na ria de nie vlá dy; v slu žob -
ných úra doch uve de ných v § 7 ods. 1 písm. b) v pr vom
bode až vo štvr tom bode, v sied mom bode, v ôs mom bo -
de a v písm. g) ur čia slu žob né pred pi sy, kto ré vy da jú
tie to slu žob né úra dy.

  (7) Zme na štát no za mes tna nec ké ho po me ru štát ne ho
za mest nan ca v prí prav nej štát nej služ be a štát ne ho za -
mest nan ca v do čas nej štát nej služ be sa môže vy ko na�
do 31. mar ca 2004 pod ¾a § 27, 28 a 29 toh to zá ko na.

  (8) Za mest na nec vy me no va ný do stá lej štát nej služ by 
pod ¾a od se ku 4 ab sol vu je do 31. mar ca 2004  kvalifi -
kačnú skúš ku pred ko mi siou po ab sol vo va ní od bor né -
ho vzde lá va nia pod ¾a od se ku 2. Na od bor né vzde lá va -
nie sa vz�a hu je § 154 od sek 2 tre tia veta. Na vy ko na nie
kva li fi kač nej skúš ky sa vz�a hu je od sek 3. Na ob sah
a roz sah vzde lá va nia a ob sah a roz sah kva li fi kač nej
skúš ky sa vz�a hu je od sek 6.

  (9) Štát no za mes tna nec ký po mer za mest nan ca pod ¾a 
od se ku 4 sa skon čí, ak ne vy ko nal úspeš ne kva li fi kač -
nú skúš ku pod ¾a od se ku 8, dňom vy ko na nia kva li fi -
kač nej skúš ky.

(10) Slu žob ný úrad môže do 31. mar ca 2004 ur či�
ško li te ¾a pod ¾a § 19 ods. 5 aj zo štát nych za mest nan cov
v do čas nej štát nej služ be.

§ 154a

Ak Úrad pre štát nu služ bu ne za bez pe čí štát ne mu za -
mest nan co vi pod ¾a § 154 ods. 1 od bor né vzde lá va nie
a ne u mož ní mu vy ko na� skúš ku pod ¾a § 154 ods. 2, do -
čas ná štát na služ ba pod ¾a § 154 sa pre dl žu je naj ne skôr 
do 31. mar ca 2005.

§ 154b

(1) Za mest na nec, kto rý k 31. de cem bru 2003 vy ko -
ná val ve rej nú služ bu k za mest ná va te ¾o vi, kto rým bol
Ná rod ný úrad prá ce, pl ní v or gá ne štát nej sprá vy pod ¾a
oso bit né ho predpisu32ab) úlo hy uve de né v § 2 ods. 2 ale -
bo ods. 4, spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1
písm. a) až h) a od pra co val as poň dva bez pros tred ne
pred chá dza jú ce ro ky u toh to za mest ná va te ¾a ale bo
v slu žob ných úra doch uve de ných v § 7, a ak pí som ne
po žia da v le ho te od 1. ja nu ára 2004 do 31. ja nu ára
2004 o pri ja tie do štát nej služ by, stá va sa na zá kla de
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32aa) § 3a na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 249/1992 Zb. o pla to vých po me roch za mest nan cov v roz poč to vých a v nie ktorých ïal -
ších or ga ni zá ciách a or gá noch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

32ab) Zá kon č. 453/2003 Z. z. o or gá noch štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí, ro di ny a slu žieb za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.



vy me no va nia a po zlo že ní s¾u bu štát nym za mest nan -
com v do čas nej štát nej služ be.

(2) Na do čas nú štát nu služ bu pod ¾a od se ku 1 pla tí
§ 154 ods. 2 rov na ko.

§ 155

(1) Za mest na nec, kto rý je k 1. ap rí lu 2002 v pra cov -
nom po me re k slu žob né mu úra du, plní úlo hy uve de né
v § 2 ods. 2 ale bo 4, spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né
v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a od pra co val me nej ako dva
bez pros tred ne pred chá dza jú ce ro ky v slu žob ných úra -
doch uve de ných v § 7 ale bo u ich práv nych pred chod -
cov, ak pí som ne po žia da v le ho te dvoch me sia cov od
na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na o pri ja tie do
štát nej služ by, stá va sa na zá kla de vy me no va nia a po
zlo že ní s¾u bu štát nym za mest nan com v prí prav nej
štát nej služ be pod ¾a § 19.

(2) Jus tič ný ča ka te¾, kto rý k 1. ap rí lu 2002 vy ko ná va
prí prav nú služ bu pod ¾a do te raj ších pred pi sov, 2) spĺ ňa
pred po kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1 písm. a) až h),
stá va sa na zá kla de vy me no va nia a po zlo že ní s¾u bu
štát nym za mest nan com v prí prav nej štát nej služ be.

§ 155a

Na za mest nan ca kraj ské ho úra du ale bo ok res né ho
úra du, kto rý vy ko ná va čin nos ti, kto ré pre jdú na samo -
správ ny kraj ale bo obec, sa vz�a hu je oso bit ný pred-
pis.32a)

§ 155b

(1) Za mest na nec, kto rý k 31. de cem bru 2003 vy ko -
ná val ve rej nú služ bu k za mest ná va te ¾o vi, kto rým bol
Ná rod ný úrad prá ce, pl ní v or gá ne štát nej sprá vy pod ¾a
oso bit né ho predpisu32ab) úlo hy uve de né v § 2 ods. 2 ale -
bo ods. 4, spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1
písm. a) až h) a od pra co val me nej ako dva bez pros tred -
ne pred chá dza jú ce ro ky u toh to za mest ná va te ¾a ale bo
v slu žob nom úra de uve de nom v § 7, a ak pí som ne po -
žia da v le ho te od 1. ja nu ára 2004 do 31. ja nu ára 2004
o pri ja tie do štát nej služ by, stá va sa na zá kla de vy me -
no va nia a po zlo že ní s¾u bu štát nym za mest nan com
v prí prav nej štát nej služ be.

§ 156

(1) Za mest na nec, kto rý je ku dňu účin nos ti toh to zá -
ko na v po li tic kej funk cii pod ¾a § 5 ods. 3, stá va sa štát -
nym za mest nan com v do čas nej štát nej služ be.

(2) Za mest na nec, kto rý je k 1. ap rí lu 2002 ve dú cim
za mest nan com, plní úlo hy uve de né v § 2 ods. 2 ale bo 4
a spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1 písm. a)
až h), stá va sa na zá kla de vy me no va nia a po zlo že ní s¾u -
bu štát nym za mest nan com v do čas nej štát nej služ be;
úlo hy pred sta ve né ho pod ¾a toh to zá ko na plní do vy me -
no va nia pred sta ve né ho na zá kla de vý be ro vé ho ko na -

nia pod ¾a § 30, kto ré sa usku toč ní naj ne skôr do dvoch
ro kov od 1. ap rí la 2002.

§ 156a

Za mest na nec uve de ný v § 154b a 155b, kto rý bol
k 31. de cem bru 2003 ve dú cim za mest nan com, plní
úlo hy uve de né v § 2 ods. 2 ale bo ods. 4 a spĺ ňa pred po -
kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1 písm. a) až h), stá va sa
na zá kla de vy me no va nia a po zlo že ní s¾u bu štát nym za -
mest nan com v do čas nej štát nej služ be; úlo hy pred sta -
ve né ho pod ¾a toh to zá ko na môže pl ni� do vy me no va nia
pred sta ve né ho na zá kla de vý be ro vé ho ko na nia pod ¾a
§ 30, naj dlh šie do 31. de cem bra 2004.

§ 157

Pra cov ný po mer za mest nan ca do hod nu tý na ur či tý
čas sa skon čí uply nu tím zvyš nej čas ti do hod nu té ho
času, naj ne skôr 30. sep tem bra 2002.

§ 158

Pri vy me no va ní za mest nan cov uve de ných v § 154
a 155 sa po stu pu je pod ¾a § 16 až 18, § 30, § 78 až 85,
§ 90 až 92, § 97, § 98 a § 102.

§ 159

(1) Ná ro ky z pra cov né ho po me ru, kto ré vznik li pred
1. ap rí lom 2002, sa po su dzu jú pod ¾a pred pi sov plat -
ných do 31. mar ca 2002.

(2) Štát ne mu za mest nan co vi, u kto ré ho sa po stu pu je 
pod ¾a § 154, 155 a § 156 ods. 2, za po čí ta ná prax pri zna -
ná za mest ná va te ¾om pod ¾a pred pi sov plat ných do 31.
mar ca 2002 zos tá va za cho va ná. To pla tí aj pre za mest -
nan ca, u kto ré ho sa po stu pu je pod ¾a § 159a.

(3) Ak funk čný plat pod ¾a § 78 ods. 2 písm. a) ur če ný
štát ne mu za mest nan co vi, u kto ré ho sa po stu pu je  po -
d¾a § 154, 155 a § 156 ods. 2, ne do siah ne sumu, kto rá sa
rov ná súč tu ta rif né ho pla tu ale bo zvý še né ho ta rif né ho
pla tu a prí plat kov ur če ných me sač nou su mou v sú la de
s pred pis mi plat ný mi do 31. mar ca 2002, pos ky tu je sa
mu funk čný plat v tej to sume.

(4) Funk čný plat pod ¾a od se ku 3 pos ky tu je slu žob ný
úrad štát ne mu za mest nan co vi iba po čas vy ko ná va nia
naj ná roč nej šej čin nos ti, kto rú štát ny za mest na nec
v slu žob nom úra de vy ko ná va v rám ci opi su čin nos ti
prí sluš né ho štát no za mes tna nec ké ho mies ta a kto rá
má rov na kú ale bo po rov na te¾ nú ná roč nos� z h¾a di ska
pot reb ných kva li fi kač ných pred po kla dov, mie ry zlo ži -
tos ti, zod po ved nos ti, psy chic kej a fy zic kej zá �a že ako
naj ná roč nej šia čin nos� ním vy ko ná va ná pred 1. ap rí -
lom 2002.

(5) Čas od bor nej pra xe na úče ly § 81 ods. 1 je do 1. ap -
rí la 2002 prax pri zna ná za mest nan co vi za mest ná va te -
¾om pod ¾a § 6 ods. 1 písm. a) na ria de nia vlá dy Slo ven -
skej re pub li ky č. 249/1992 Zb. o pla to vých po me roch
za mest nan cov v roz poč to vých a v nie ktorých ïal ších
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32a) Zá kon č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní zá ko na č. 118/2002 Z. z.



or ga ni zá ciách a or gá noch v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.

§ 159a

(1) Za mest nan co vi, u kto ré ho sa po stu pu je pod ¾a
§ 154, 155 ale bo § 156 ods. 2 a kto ré mu za mest ná va te¾
v ča se pred 1. ap rí lom 2002 ude lil pod ¾a oso bit né ho
predpisu32b) vý nim ku z pl ne nia kva li fi kač né ho pred po -
kla du vzde la nia, na úče ly toh to zá ko na zos tá va táto vý -
nim ka za cho va ná a § 14 ods. 3 písm. a) sa po 1. ap rí li
2002 u ne ho ne up lat ní. To pla tí, ak štát ny za mest na -
nec v slu žob nom úra de v rám ci opi su čin nos ti prí sluš -
né ho štát no za mes tna nec ké ho mies ta vy ko ná va naj ná -
roč nej šiu čin nos�, kto rá má rov na kú ale bo
po rov na te¾ nú ná roč nos� z h¾a di ska pot reb ných kva li fi -
kač ných pred po kla dov vzde la nia, mie ry zlo ži tos ti, zod -
po ved nos ti, psy chic kej a fy zic kej zá �a že ako naj ná roč -
nej šia čin nos� ním vy ko ná va ná pred 1. ap rí lom 2002
a na jej vy ko ná va nie ne spĺ ňal usta no ve ný kva li fi kač ný
pred po klad vzde la nia pod ¾a § 14.

(2) Štát ny za mest na nec, u kto ré ho sa po stu pu je  po -
d¾a od se ku 1 a kto rý do 31. mar ca 2002 do sia hol me nej
ako 50 ro kov veku, je po vin ný naj ne skôr do 31. de cem -
bra 2005 za ča� štú dium, kto ré ho ab sol vo va ním si do pl -
ní kva li fi kač ný pred po klad vzde la nia usta no ve ný pre
funk ciu, do kto rej je vy me no va ný; toto štú dium musí
ab sol vo va� naj ne skôr do 31. de cem bra 2010.

(3) Štát no za mes tna nec ký po mer štát ne ho za mest -
nan ca sa skon čí naj ne skôr 31. de cem bra 2005, ak ne -
za čne štú dium pod ¾a od se ku 2, ale bo naj ne skôr 31. de -
cem bra 2010, ak úspeš ne ne ab sol vu je štú dium pod ¾a
od se ku 2.

§ 159b

(1) Štát ne mu za mest nan co vi odo dňa účin nos ti toh to 
zá ko na sa určí nový ta rif ný plat.

(2) Pla to vá ta ri fa, kto rá pat rí štát ne mu za mest nan co -
vi pod ¾a § 82 ods. 2 ale bo pod ¾a oso bit né ho pred pi su, sa 
zvý ši o 1 % za kaž dý rok od bor nej pra xe pri zna nej pod ¾a 
do te raj ších pred pi sov k 31. de cem bru 2003. Zvý še nie
sa za ok rúh ¾u je na celé de siat ky ko rún na hor.

(3) Ak ta rif ný plat pod ¾a § 78 ods. 1 písm. a) je niž ší
ako ta rif ný plat ur če ný k 31. de cem bru 2003, pat rí
štát ne mu za mest nan co vi vy rov na nie do výš ky ta rif né -
ho pla tu, kto rý mu pat rí k 31. de cem bru 2003, ak vy ko -
ná va čin nos ti v tej is tej funk cii ako pred účin nos �ou
toh to zá ko na ale bo ak v dô sled ku toh to zá ko na do šlo
k zme ne jeho funk cie. Vy rov na nie sa pos ky tu je až do
doby, po kia¾ sa sumy ta rif ných pla tov ne vy rov na jú. Vy -
rov na nie pat rí aj štát ne mu za mest nan co vi, kto rý zme ní 
funk ciu po na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na a kto -
ré ho slu žob ným úra dom je mi nis ter stvo za hra nič ných
vecí. Výš ka vy rov na nia sa vy po čí ta ako roz diel me dzi
ta rif ným pla tom, kto rý by štát ne mu za mest nan co vi

pat ril v da nej funk cii pred účin nos �ou toh to zá ko na
a ta rif ným pla tom pod ¾a § 78 ods. 1 písm. a).

(4) Výš ka prí plat kov pri zna ných štát ne mu za mest -
nan co vi pred účin nos �ou toh to zá ko na zos tá va za cho -
va ná, ak ne za nik li dô vo dy na ich pri zna nie.

§ 160

Štát ny za mest na nec je po vin ný bez zby toč né ho od -
kla du skon či� čin nos� uve de nú v § 59 spô so bom vy plý -
va jú cim z oso bit ných pred pi sov.33)

§ 161

(1) Pra cov ný po mer za mest nan ca sa skon čí naj ne -
skôr do šies tich me sia cov od 1. ap rí la 2002, ak
a) ne po žia da o pri ja tie do do čas nej štát nej služ by,
b) ne po žia da o pri ja tie do prí prav nej štát nej služ by,
c) ne spĺ ňa pred po kla dy usta no ve né v § 14 ods. 1

písm. a) až h),
d) od miet ne zlo ži� s¾ub ale bo zlo ží s¾ub s vý hra dou ale -

bo ak ne prí de na zlo že nie s¾u bu bez pí som né ho
ospra ve dl ne nia do ru če né ho slu žob né mu úra du ale -
bo

e) do 30. ap rí la 2002 do vŕ šil vek 65 ro kov.

(2) V prí pa doch pod ¾a od se ku 1 pat rí za mest nan co vi
ná hra da mzdy vo výš ke pä� ná sob ku jeho prie mer né ho
me sač né ho zá rob ku.

§ 161a

Za mest nan co vi uve de né mu v § 154b a 155b, kto rý
ne po žia da do 31. ja nu ára 2004 o pri ja tie do do čas nej
štát nej služ by ale bo do prí prav nej štát nej služ by, sa
pra cov ný po mer skon čí tým to dňom. Pri ta komto skon -
če ní pra cov né ho po me ru pat rí za mest nan co vi ná hra da
mzdy vo výš ke dvoj ná sob ku jeho prie mer né ho me sač -
né ho zá rob ku.

§ 162

Pra cov ný po mer za mest nan ca, kto ré mu ne vznik ne
štát no za mes tna nec ký po mer pod ¾a toh to zá ko na, spra -
vu je sa pred pis mi plat ný mi do 31. mar ca 2002.

§ 163

(1) Štát no za mes tna nec ký po mer sa môže do 31. mar -
ca 2004 skon či� aj od vo la ním, ak sa štát ny za mest na -
nec sta ne nad by toč ným z dô vo du zru še nia jeho štát no -
za mes tna nec ké ho mies ta. V tom prí pa de pat rí
štát ne mu za mest nan co vi ná hra da vo výš ke pä� ná sob -
ku jeho funk čné ho pla tu.

(2) Štát ny za mest na nec odo dňa vy me no va nia do stá -
lej štát nej služ by do 31. mar ca 2004 pla tí prí spe vok na
po is te nie v ne za mest na nos ti. Za štát ne ho za mest nan -
ca pla tí slu žob ný úrad odo dňa vy me no va nia do stá lej
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32b) § 5 ods. 7 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 249/1992 Zb. o pla to vých po me roch za mest nan cov v roz poč to vých a v nie ktorých
ïal ších or ga ni zá ciách a or gá noch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

33) Na prí klad zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



štát nej služ by do 31. mar ca 2004 prí spe vok na po is te -
nie v ne za mest na nos ti.

(3) Na úče ly sys te mi zá cie sa v ro ku 2003 za poč ty
štát no za mes tna nec kých miest po va žu jú poč ty štát -
nych za mest nan cov schvá le né vlá dou v rám ci li mi tov
poč tu za mest nan cov mi nis ter stiev a ostat ných ústred -
ných or gá nov štát nej sprá vy;34) v ostat ných slu žob ných 
úra doch sa na úče ly sys te mi zá cie v ro ku 2003 za poč ty
štát no za mes tna nec kých miest po va žu jú do te raj šie
schvá le né poč ty štát nych za mest nan cov.

§ 164

Ďal ší plat pod ¾a § 95 ods. 1 v ro koch 2002 a 2003
štát ne mu za mest nan co vi ne pat rí.

§ 165

Do ho dy o zvý še ní kva li fi ká cie uza tvo re né k 1. ap rí lu
2002 pod ¾a pred pi sov plat ných do 31. mar ca 2002 sa
po va žu jú za roz hod nu tia o zvy šo va ní kva li fi ká cie pod ¾a
toh to zá ko na. Ob sah roz hod nu tia o zvy šo va ní kva li fi -
ká cie upra ví slu žob ný úrad v sú la de s tým to zá ko nom.

§ 165a

V roku 2003 vlá da schvá li po čet štát no za mes tna nec -
kých miest stra te gic ké ho výz namu a zoz nam štát no za -
mes tna nec kých miest, na kto ré sa vz�a hu je osob ný
plat, do 31. mar ca.

§ 165b

(1) Ná rok štát ne ho za mest nan ca, kto rý bol za ra de ný
mimo čin nú štát nu služ bu pod ¾a § 33 ods. 1 do 31. de -
cem bra 2003, zos tá va za cho va ný.

(2) Štát ne mu za mest nan co vi, kto ré mu vzni kol do 31.
de cem bra 2003 ná rok pod ¾a § 40 ods. 2 písm. b),
§ 105a, § 108a, § 108b, § 107 až 112, zos tá va ten to ná -
rok za cho va ný.

(3) V ko na ní vo ve ciach štát no za mes tna nec ké ho po me -
ru za ča tom do 31. de cem bra 2003 sa po stu pu je na ïa lej
pod ¾a práv nej úpra vy plat nej do 31. de cem bra 2003.

§ 165c

(1) O vy ko na nie no mi nač nej skúš ky pod ¾a § 24a môže 
do 31. de cem bra 2007 po žia da� aj uchá dzač, kto rý je
v prí prav nej štát nej služ be, do čas nej štát nej služ be,
v stá lej štát nej služ be me nej ako dva roky, ako aj uchá -
dzač, kto rý nie je štát nym za mest nan com.

(2) Úspeš ný uchá dzač pod ¾a od se ku 1, kto rý nie je
štát nym za mest nan com, sa vy me nu je do no mi no va nej
štát nej služ by bez vý be ro vé ho ko na nia na štát no za -
mes tna nec ké mies to, kto ré určí Úrad pre štát nu služ bu 
v spo lu prá ci s prí sluš ným slu žob ným úra dom.

§ 165d

Štát ne mu za mest nan co vi, kto rý je v prí prav nej štát -
nej služ be k 1. ja nu áru 2004, trvá prí prav ná štát na
služ ba pod ¾a do te raj šej práv nej úpra vy.

§ 166

Zru šu jú sa:

1. § 15 zá ko na Slo ven skej ná rod nej ra dy č. 420/1991 
Zb. o pla to vých po me roch sud cov a jus tič ných ča ka te -
¾ov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 148/1993 Z. z.,

2. § 3 ods. 5 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 66/1994 Z. z. o pla to vých po me roch pro ku rá to -
rov a práv nych ča ka te ¾ov pro ku ra tú ry Slo ven skej re -
pub li ky.

§ 167

Zru šu je sa:

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 110/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu je ka ta lóg čin -
nos tí v štát nej služ be a po dro bnos ti jeho do pĺ ňa nia
v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 649/2002 Z. z.

Čl. V

Účin nos� zá ko na

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ap rí la 2002 ok -
rem čl. I § 6 a § 145 až 148, kto ré na do bú da jú účin nos�
1. ok tób ra 2001.

Zá kon č. 131/2002  Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ap rí -
la 2002.

Zá kon č. 143/2002  Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ap rí -
la 2002.

Zá kon č. 185/2002  Z. z. na do bu dol účin nos� dňom
vy hlá se nia (16. ap rí la 2002).

Zá kon č. 411/2002  Z. z. na do bu dol účin nos� 15 dní
odo dňa vy hlá se nia (25. júla 2002). Usta no ve nie čl. I
§ 154 ods. 4 strá ca účin nos� 31. mar ca 2004.

Zá kon č. 667/2002  Z. z. na do bu dol účin nos� dňom
vy hlá se nia (7. de cem bra 2002) ok rem usta no ve ní uve -
de ných v 24. a 25. bode, kto ré na do bud li účin nos� 1. ja -
nu ára 2003.

Zá kon č. 139/2003  Z. z. na do bu dol účin nos� 1.  má -
ja 2003.

Zá kon č. 267/2003  Z. z. na do bu dol účin nos� dňom
vy hlá se nia (26. júla 2003).

Zá kon č. 453/2003  Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ja -
nu ára 2004.

Zá kon č. 550/2003  Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ja -
nu ára 2004.

Zá kon č. 551/2003  Z. z. na do bu dol účin nos� 1. ja -
nu ára 2004 ok rem usta no ve nia čl. I § 14 ods. 12, kto rý 
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34) § 41a zá ko na č. 575/2001  Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



na do bú da účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti
zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej

únii a § 82 ods. 3, kto rý na do bú da účin nos� 1. ja nu ára
2005.

Pa vol Hru šov ský v. r.
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             Prí lo ha č. 1
             k zákonu č. 312/2001 Z. z.

CHA RAK TE RIS TI KY PLA TO VÝCH TRIED ŠTÁT NE HO ZA MEST NAN CA

1. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: re fe rent

Kva li fi kač né pred po kla dy: úpl né stred né vzde la nie a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je usta no ve ný oso bit -
ným pred pi som.

Ru tin né čin nos ti pri prí pra ve roz hod nu tí spra vid la s úpl ný mi in for má cia mi spra cú va ný mi pod ¾a pres ných po stu pov
a po dro bných po ky nov, pod od bor ným do zo rom, s bež nou psy chic kou zá �a žou, prí pad ne vy ko ná va nie štát nej služ by
vy ža du jú ce zvý še nú fy zic kú zá �až, so vz�ah mi v rám ci jed né ho ko lek tí vu.

2. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: samo stat ný re fe rent

Kva li fi kač né pred po kla dy: úpl né stred né vzde la nie a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je usta no ve ný oso bit -
ným pred pi som.

Samo stat né ru tin né opa ku jú ce sa čin nos ti s pre men li vý mi in for má cia mi spra cú va ný mi pod ¾a rám co vých po ky nov
ale bo za u ží va né ho po stu pu s pres ne ur če ný mi vý stup mi, so zod po ved nos �ou za vý sled ky ovplyv ňu jú ce čin nos� ko -
lek tí vu. Za bez pe čo va nie čas ti zve re nej agen dy vy ža du jú ce ko or di no va nie čin nos ti v rám ci or ga ni zač né ho út va ru.

3. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: od bor ný re fe rent

Kva li fi kač né pred po kla dy: úpl né stred né vzde la nie ale bo vyš šie od bor né vzde la nie a oso bit ný kva li fi kač ný pred po -
klad, ak je usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Od bor né čin nos ti pri prí pra ve roz hod nu tí ale bo pri prí pra ve správ ne ho ko na nia ale bo súd ne ho ko na nia zvlád nu te¾ né 
v rám ci exis tu jú cich štan dar dov ale bo samo stat né za bez pe čo va nie me nej zlo ži tých agend vo vy me dze nej čas ti štát nej 
služ by so znač ným roz sa hom vä zieb v rám ci sú bo ru vy ko ná va ných čin nos tí.

4. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: hlav ný re fe rent

Kva li fi kač né pred po kla dy: úpl né stred né vzde la nie ale bo vyš šie od bor né vzde la nie a oso bit ný kva li fi kač ný pred po -
klad, ak je usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Samo stat né od bor né čin nos ti ale bo samo stat né vy ko ná va nie uce le ných agend s roz ho do va cou prá vo mo cou na prí -
sluš nom úse ku štát nej služ by. Od bor ná prí pra va roz hod nu tí na pr vom stup ni správ ne ho ko na nia ale bo súd ne ho ko -
na nia. Samo stat né čin nos ti vy ža du jú ce spo lu prá cu aj s iný mi or ga ni zač ný mi út var mi v slu žob nom úra de.

5. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: rad ca

Kva li fi kač né pred po kla dy: vy so ko škol ské vzde la nie pr vé ho stup ňa ale bo vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa
a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Prí pra va roz hod nu tí na ko or di no va nie a usmer ňo va nie ak ti vít vo vy me dze nej čas ti štát nej služ by v or gá noch miest -
nej štát nej sprá vy, územ ných or gá noch štát nej sprá vy, or gá noch ale bo úra doch, kto ré vy ko ná va jú štát ne zá le ži tos ti.
Od bor ná prí pra va roz hod nu tí v dru hom stup ni správ ne ho ko na nia na prí sluš nom úse ku štát nej sprá vy vrá ta ne
účas ti na kon tro le.

6. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: samo stat ný rad ca

Kva li fi kač né pred po kla dy: vy so ko škol ské vzde la nie pr vé ho stup ňa ale bo vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa
a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je usta no ve ný oso bit ným pred pi som.
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Samo stat né od bor né spra cú va nie roz hod nu tí a vy ko ná va nie kon tro ly. Roz ho do va nie na dru hom stup ni správ ne ho
ko na nia. Samo stat né uce le né od bor né čin nos ti v prí sluš nom od bo re štát nej služ by ale bo na prí sluš nom úse ku štát -
nej sprá vy. Ria de nie, ko or di no va nie a usmer ňo va nie ak ti vít vo vy me dze nom úse ku štát nej služ by v or gá noch
miest nej štát nej sprá vy, územ ných or gá noch štát nej sprá vy, or gá noch ale bo úra doch, kto ré vy ko ná va jú štát ne zá -
le ži tos ti.

7. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: od bor ný rad ca ale bo ok res ný rad ca

Kva li fi kač né pred po kla dy: vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je
usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Samo stat né od bor né špe cia li zo va né čin nos ti spo čí va jú ce naj mä v ana ly tic kej čin nos ti, vo vy hod no co va ní vý sled kov
a v prí pra ve pod kla dov na roz ho do va nie v otáz kach spa da jú cich do roz sa hu kom pe ten cie mi nis ter stva ale bo iné ho
ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy (ïa lej len „ústred ný or gán štát nej sprá vy“) ale bo iné ho or gá nu štát nej sprá vy ale bo 
or gá nu, ale bo úra du, kto ré vy ko ná va jú štát ne zá le ži tos ti v prí sluš nom od bo re štát nej služ by. Tvor ba opat re ní v prí -
sluš nom od bo re štát nej služ by s ce lo spo lo čen ským do sa hom. Kon trol ná a in špekč ná čin nos�, ako aj pre šet ro va nie
s�až nos tí a pe tí cií vrá ta ne vy dá va nia roz hod nu tí v prí sluš nom od bo re štát nej služ by. Ko or di no va nie čin nos tí or gá nov 
štát nej sprá vy a ob cí na úrov ni ok resu ale bo na úrov ni kra ja. Tvor ba práv nych pred pi sov pod ¾a spl no moc ne ní usta -
no ve ných zá ko nom s re gio nál nou pô sob nos �ou ale bo s ce lo štát nou pô sob nos �ou. Tvor ba a ko or di no va nie kon cep cií
a prog ra mov roz vo ja v od bo re štát nej služ by s dô sled ka mi na úze mie ok resu.

8. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: hlav ný rad ca ale bo kraj ský rad ca

Kva li fi kač né pred po kla dy: vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je
usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Kon cepč né ale bo me to dic ké čin nos ti na úrov ni ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy, or gá nu ale bo úra du, kto rý vy ko -
ná va štát ne zá le ži tos ti. Ko or di no va nie štát nej služ by ale bo čas tí zlo ži tých sys té mov na úrov ni ústred né ho or gá nu
štát nej sprá vy v prí sluš nom od bo re štát nej služ by ale bo iné ho or gá nu štát nej sprá vy s ce lo štát nou pô sob nos �ou, or -
gá nu ale bo úra du, kto rý vy ko ná va štát ne zá le ži tos ti na ce lo štát nej úrov ni. Kon trol ná a in špekč ná čin nos� vrá ta ne vy -
ba vo va nia s�až nos tí a pe tí cií s ce lo spo lo čen ským do sa hom. Nor mo tvor ná čin nos� vo vy me dze nej ob las ti v prí sluš -
nom od bo re štát nej služ by na úrov ni ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy ale bo iné ho or gá nu štát nej sprá vy
s ce lo štát nou pô sob nos �ou, or gá nu ale bo úra du, kto rý vy ko ná va štát ne zá le ži tos ti na ce lo štát nej úrov ni. Kon cepč ná, 
sys té mo vá čin nos� pri tvor be opat re ní so zod po ved nos �ou za roz hod nu tia s dô sled ka mi na úze mie kra ja.

9. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: štát ny rad ca

Kva li fi kač né pred po kla dy: vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je
usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Tvor ba štát nej po li ti ky vo vy me dze nej ob las ti na úrov ni or gá nu štát nej sprá vy ale bo úra du, kto rý vy ko ná va štát ne zá -
le ži tos ti na ce lo štát nej úrov ni. Ko or di no va nie ce lo štát ne ho ale bo me dzi štát ne ho sys té mu s naj šir ší mi von kaj ší mi
a vnú tor ný mi väz ba mi na ïal šie zlo ži té a roz siah le sys té my rôz nych od bo rov a sme rov s dô sled ka mi za roz hod nu tia
s ce lo štát nym ale bo me dzi ná rod ným do sa hom na úrov ni or gá nu štát nej sprá vy ale bo úra du, kto rý vy ko ná va štát nu
sprá vu na ce lo štát nej úrov ni ale bo or gá nu ale bo úra du, kto rý vy ko ná va štát ne zá le ži tos ti na ce lo štát nej úrov ni vrá ta -
ne čer pa nia pros tried kov eu róp skych spo lo čen stiev. Kon cepč ná čin nos� a tvor ba le gis la tív nych opat re ní na úrov ni
or gá nu štát nej sprá vy ale bo úra du, kto rý vy ko ná va štát ne zá le ži tos ti na ce lo štát nej úrov ni ale bo s me dzi ná rod ným
do sa hom.

10. PLA TO VÁ TRIE DA

Funk cia: hlav ný štát ny rad ca

Kva li fi kač né pred po kla dy: vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je
usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Tvor ba štát nej po li ti ky na úrov ni ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy. Tvor ba stra te gic kých zá me rov a ich pre sa dzo va -
nie v ko mi siách ale bo vo vý bo roch zria de ných Eu róp skou ko mi siou ale bo Ra dou Eu róp skej únie na úrov ni ústred né -
ho or gá nu štát nej sprá vy. Ko or di no va nie ce lo štát ne ho ale bo me dzi štát ne ho sys té mu s naj šir ší mi von kaj ší mi a vnú -
tor ný mi väz ba mi na ïal šie zlo ži té a roz siah le sys té my rôz nych od bo rov a sme rov s dô sled ka mi za roz hod nu tia
s ce lo štát nym ale bo me dzi ná rod ným do sa hom na úrov ni ústred né ho or gá nu štát nej sprá vy vrá ta ne čer pa nia  pro -
striedkov eu róp skych spo lo čen stiev. Kon cepč ná čin nos� a tvor ba le gis la tív nych opat re ní na úrov ni ústred né ho or gá -
nu štát nej sprá vy. Tvor ba zá ko nov na mi nis ter stve a na inom ústred nom or gá ne štát nej sprá vy.
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11. PLA TO VÁ TRIE DA
Funk cia: ge ne rál ny štát ny rad ca

Kva li fi kač né pred po kla dy: vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa a oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad, ak je
usta no ve ný oso bit ným pred pi som.

Tvor ba štát nej po li ti ky ale bo rám co vej po zí cie Slo ven skej re pub li ky v Ra de Eu róp skej únie v or gá ne ale bo úra de, kto -
rý vy ko ná va štát ne zá le ži tos ti na ce lo štát nej úrov ni. Ko or di no va nie me dzi štát ne ho sys té mu s naj šir ší mi von kaj ší mi
a vnú tor ný mi väz ba mi na ïal šie zlo ži té a roz siah le sys té my rôz nych od bo rov a sme rov s dô sled ka mi za roz hod nu tia
s me dzi ná rod ným do sa hom na úrov ni mi nis ter stva vrá ta ne čer pa nia pros tried kov eu róp skych spo lo čen stiev. Kon -
cepč ná čin nos�, tvor ba zá sad ných prie re zo vých zá ko nov a le gis la tív nych opat re ní na úrov ni or gá nu ale bo úra du, kto -
rý vy ko ná va štát ne zá le ži tos ti na ce lo štát nej úrov ni, sú vi sia cich s rám co vou po zí ciou Slo ven skej re pub li ky pre roz ho -
do va cí pro ces Eu róp skej únie.
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PLA TO VÉ TA RI FY ŠTÁT NYCH ZA MEST NAN COV
(Sk me sač ne)

Pla to vá trie da Pla to vá ta ri fa

1.   7 350
2.   7 940
3.   8 610
4.   9 360
5. 11 190
6. 11 880
7. 13 460
8. 14 430
9. 16 450

10. 18 760
11. 21 390
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Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 312/2001 Z. z.



PER CEN TU ÁL NY PO DIEL PRÍ PLAT KU ZA RIA DE NIE

Stu peň ria de nia Per cen tu ál ny po diel

1. ve dú ci úra du, kto rým je mi nis ter stvo, iný ústred ný or gán štát nej sprá vy,
Kan ce lá ria Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky, Naj vy šší kon trol ný úrad
Slo ven skej re pub li ky, Kan ce lá ria pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky, Kan-
ce lá ria ve rej né ho ochran cu práv, Kan ce lá ria Súd nej rady Slo ven skej re-
pub li ky, Ústav ný súd Slo ven skej re pub li ky, pred sta ve ný v po li tic kej
funk cii tých to úra dov a pred se da 47 — 90

2. ve dú ci úra du ne uve de né ho v bo de 1 a pred sta ve ný v po li tic kej funk cii
slu žob né ho úra du ne uve de né ho v bode 1, zá stup ca ve dú ce ho úra du
uve de né ho v bo de 1 17 — 75

3. pred sta ve ný, kto rý ria di viac út va rov ale bo pred sta ve ný, kto rý ria di viac út va rov
a kto rý je sú čas ne aj zá stup com ve dú ce ho úra du uve de né ho v bo de 2  8 — 55

4. pred sta ve ný, kto rý ria di pod ria de ných štát nych za mest nan cov
ale bo štát nych za mest nan cov a iných za mest nan cov ale bo iných za mest nan cov
a kto rý mô že by� sú čas ne aj zá stup com pred sta ve né ho uve de né ho v bode 3 5,5 — 40
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Prí lo ha č. 3
k zá ko nu č. 312/2001 Z. z.



ČIN NOS TI, PRI KTO RÝCH VY KO NÁ VA NÍ PAT RÍ PRÍ PLA TOK ZA ŠTÁT NU SLUŽ BU
 V SŤA ŽE NOM A ZDRA VIU ŠKOD LI VOM PROS TRE DÍ

I. sku pi na

A. PRO FE SIO NÁL NE IN FEK CIE

1. Čin nos ti vy ko ná va né v mik ro bio lo gic kých la bo ra tó riách, imu no lo gic kých la bo ra tó riách a la bo ra tó riách na dia -
gnos ti ku ná kaz.

2. Pro fe sio nál ne epi zo o to lo gic ké vy šet ro va nie vrá ta ne vy ko ná va nia a kon tro ly opat re ní v ohni sku ná kaz.

3. La bo ra tór ne čin nos ti spo je né s dô ka zom pa to gén nych mik ro or ga niz mov ale bo ich to xí nov a čin nos ti spo je né
s dô ka zom endo- a ek to pa ra zi tov v ma te riá li, kto rý bol nimi kon ta mi no va ný ale bo je z kon ta mi ná cie po do zri vý.

B. IO NI ZU JÚ CE ŽIA RE NIE ALE BO NE IO NI ZU JÚ CE ŽIA RE NIE

1. Čin nos ti vy ko ná va né na prie my sel ných pra co vis kách s uzav re tý mi rá dio ak tív ny mi žia rič mi mimo kon tro lo va né -
ho pás ma, mon táž, de mon táž a do zi met ric ká kon tro la prie my sel ných rá dio i zo to po vých in di kač ných za ria de ní.

2. Čin nos ti vy ko ná va né pri skú ma ní a ove ro va ní no vých me tód na me ra nie io ni zu jú ce ho žia re nia, čin nos ti pri cia -
cho va ní a ka lib rá cii do zi met ric kých prí stro jov.

3. Čin nos ti vy ko ná va né pri po u ží va ní rönt ge no vých prí stro jov, uzav re tých rá dio ak tív nych žia ri čov a li ne ár nych
urých ¾o va čov, vy ko ná va né vý luč ne z ob slu hov ne po mo cou dia¾ ko vo ovlá daných prí stro jov.

4. Čin nos ti vy ko ná va né pri do zo re, kon tro le a me ra ní ne io ni zu jú ce ho žia re nia.

C. CHE MIC KÉ ŠKOD LI VI NY

1. Čin nos ti vy ko ná va né v che mic kom, fyzikálno-chemickom ale bo inom skú šob nom la bo ra tó riu.

2. Do zor vy ko ná va ný nad ná drž ko vý mi voz ňa mi a ná drž ko vý mi kon taj ner mi pre pra vu jú ci mi skva pal ne né ply ny,
rop né lát ky, žie ra vé a je do va té lát ky, kto rý je spo je ný s ri zi kom in ha lá cie zvyš kov che mic kých škod li vín pri vnú tor nej
fy zic kej pre hliad ke tých to za ria de ní.

D. FY ZI KÁL NE VPLY VY

Čin nos ti vy ko ná va né v pros tre dí nad mer né ho hlu ku, kde ek vi va lent ná hla di na hlu ku pre den ný slu žob ný čas je
vyš šia ako 90 dB(A).

II. sku pi na

A. PRO FE SIO NÁL NE IN FEK CIE

Čin nos ti vy ko ná va né ve te ri nár ny mi za mest nan ca mi pri pria mom sty ku s in fekč ným ma te riá lom a pred met mi vrá -
ta ne od pa du v asa nač ných ús ta voch, ka fi lé riách, ve te ri nár nych pro sek tú rach a pod.

B. IO NI ZU JÚ CE ŽIA RE NIE A NE IO NI ZU JÚ CE ŽIA RE NIE

1. Čin nos ti vy ko ná va né pri vý ro be rá dio ak tív nych žia ri čov, mon táž a de mon táž uzav re tých žia ri čov do ochran ných
tie nia cich kry tov, pre prav ných oba lov, skú ša nie a tes to va nie rönt ge no vých prí stro jov, čin nos ti v cen trál nom skla de
rá dio ak tív nych žia ri čov.

2. Čin nos ti vy ko ná va né na pra co vis kách s ot vo re ný mi rá dio ak tív ny mi žia rič mi v kon tro lo va nom pás me pra co vi -
ska.

3. Ma ni pu lá cia s rá dio ak tív ny mi od pad mi, ob slu ha za ria de ní na spra co va nie tu hých, kva pal ných a plyn ných od -
pa dov, napr. na li so va ním, spa ¾o va ním, se pa rá ciou, za hus te ním, kon cen trá ciou a pod., a de kon ta mi ná cia za ria de ní
a pra cov ných prie sto rov na pra co vis kách s rá dio ak tív ny mi lát ka mi.
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4. Čin nos ti vy ko ná va né pri ria de ní a pre vádz ke urých ¾o va čov čas tíc (be ta trón, cyk lo trón), neu tróno vých ge ne rá to -
rov a škol ských re ak to rov.

5. Čin nos ti vy ko ná va né s pul zo vý mi ge ne rá tor mi s ve¾ mi vy so ký mi frek ven cia mi.

C. CHE MIC KÉ ŠKOD LI VI NY
Čin nos ti vy ko ná va né s vy so ko ri zi ko vý mi che mic ký mi škod li vi na mi, kto ré sú kla si fi ko va né ako mi mo riad ne ne bez -

peč né jedy, vy ko ná va né v úz kom kon tak te s ni mi, kde vy ko ná va nie čin nos tí je pod mie ne né ná roč nou od bor nou prí -
pra vou, in di vi du ál nou fy zio lo gic kou a psy cho lo gic kou spô so bi los �ou a vy so ký mi po žia dav ka mi na dô sled né do dr žia -
va nie zá sad ochra ny zdra via a bez peč nos ti prá ce.

D. FY ZI KÁL NE VPLY VY
Čin nos ti vy ko ná va né pi lot mi a po sád kou lie ta diel.
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ZOZ NAM OSOB NÝCH ÚDA JOV V RE GIS TRI ŠTÁT NYCH ZA MEST NAN COV

a) iden ti fi kač né úda je,
1. evi denč né čís lo štát ne ho za mest nan ca,
2. iden ti fi ká cia ča ka te ¾a,
3. kód oso by (osob né čís lo za mest nan ca),
4. štát no za mes tna nec ký po mer (prí prav ná štát na služ ba, do čas ná štát na služ ba, stá la štát na služ ba a no mi no va -

ná štát na služ ba),
b) osob ná evi den cia,

1. meno, priez vis ko, ti tul, ve dec ká hod nos�,
2. dá tum a mies to na ro de nia, rod né čís lo,
3. funk cia,
4. po hla vie,
5. ro din ný stav,
6. zme ne ná pra cov ná schop nos�,
7. opráv ne nie štát ne ho za mest nan ca oboz na mo va� sa s uta jo va ný mi sku toč nos �a mi,
8. dá tum vzni ku ná ro ku na sta ro bný dô cho dok,

c) naj vy ššie do siah nu té vzde la nie,
d) vý nim ky z ne spl ne nia pred po kla dov,
e) do siah nu té ja zy ko vé zna los ti,
f) kva li fi kač né pred po kla dy,
g) ab sol vo va né ïal šie po vin né vzde lá va nie,
h) kon tro la prie be hu a vý sled ku vzde lá va nia,
i) ško li te¾ ča ka te ¾a,
j) ča ka te¾,

k) člen stvo v ko mi siách,
l) štát no za mes tna nec ký po mer,

m) zme ny evi denč né ho sta vu v prie be hu štát no za mes tna nec ké ho po me ru,
n) zme ny štát no za mes tna nec ké ho po me ru,
o) ukon če nie štát no za mes tna nec ké ho po me ru,
p) od pra co va ná/ne od pra co va ná doba štát ne ho za mest nan ca,
r) sys te mi zo va né mies to, na kto ré je štát ny za mest na nec za ra de ný,
s) pla to vé za ra de nie a pri zna né zlož ky pla tu,
t) slu žob né hod no te nie,
u) sumy zúč to va né k vý pla te za sle do va né ob do bie.
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Prí lo ha č. 5
k zá ko nu č. 312/2001 Z. z.



  



  



  

















 










