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Z Á  K O N

zo 4. de cem bra 2003

o služ bách za mest na nos ti 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 NIE

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je práv ne vz�a hy pri pos ky to va ní
slu žieb za mest na nos ti.

DRU  HÁ  ČASŤ

ÚČAST NÍK PRÁV NE HO VZŤA HU

§ 2

(1) Účast ník práv ne ho vz�a hu na úče ly toh to zá ko na
je
a) or gán štát nej sprá vy,
b) Ús tre die prá ce, so ciál nych vecí a rodiny1) (ïa lej len

„ús tre die“),
c) úrad prá ce, so ciál nych vecí a rodiny1) (ïa lej len

„úrad“),
d) samo správ ny kraj,
e) obec,
f) mi mo vlád na or ga ni zá cia,2)
g) za mest ná va te¾,
h) part ner stvo pod ¾a § 10,
i) uchá dzač o za mest na nie pod ¾a § 6,
j) zá u jem ca o za mest na nie pod ¾a § 7,
k) za mest na nec,
l) samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba,

m) práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá vy ko ná -
va čin nos� pod ¾a toh to zá ko na, naj mä pri sprost red -
ko va ní za mest na nia, vzde lá va ní a prí pra ve pre trh
prá ce a pri od bor ných po ra den ských služ bách, a

n) štát ny prí sluš ník kra ji ny, kto rá nie je člen ským štá -
tom Eu róp skej únie3) (ïa lej len „cu dzi nec“).

(2) Ob čan člen ské ho štá tu Eu róp skej únie a jeho ro -
din ný prí sluš ník majú rov na ké práv ne pos ta ve nie
v práv nych vz�a hoch vzni ka jú cich pod ¾a toh to zá ko na
ako ob čan Slo ven skej re pub li ky, ak ten to zá kon ne us -
ta no vu je inak.

§ 3

Za mest ná va te¾

(1) Za mest ná va te¾ na úče ly toh to zá ko na je práv nic ká 
oso ba, kto rá má síd lo ale bo síd lo svo jej or ga ni zač nej
jed not ky na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ale bo fy zic ká
oso ba, kto rá má na úze mí Slo ven skej re pub li ky tr va lý
po byt a kto rá za mest ná va fy zic kú oso bu v pra cov nom
po me re ale bo v ob dob nom pra cov nom vz�a hu.

(2) Za za mest ná va te ¾a na úče ly toh to zá ko na sa po va -
žu je aj
a) or ga ni zač ná zlož ka za hra nič nej práv nic kej oso by

ale bo za hra nič nej fy zic kej oso by s pra cov nop ráv nou
sub jek ti vi tou, kto rá je opráv ne ná pod ni ka� na úze mí 
Slo ven skej re pub li ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4) a

b) práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá vy ko ná -
va čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na, naj mä sprost red ko -
va nie za mest na nia za úhra du, do čas né za mest ná va -
nie, pod po ro va né za mest ná va nie, pos ky to va nie
od bor ných po ra den ských slu žieb, vy ko ná va nie
vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce pre uchá dza čov
o za mest na nie, pre zá u jem cov o za mest na nie a pre
za mest nan cov na úze mí Slo ven skej re pub li ky.

§ 4

Za mest na nec

(1) Za mest na nec na úče ly toh to zá ko na je fy zic ká
oso ba v pra cov nom pomere5) ale bo v ob dob nom pra cov -
nom vz�ahu6) ale bo dok to rand v den nej for me dok to -
rand ské ho štú dia.7)

(2) Za za mest nan ca na úče ly toh to zá ko na sa ne po va -
žu je ob čan, kto rý vy ko ná va čin nos ti pre práv nic kú oso -
bu, kto rá plní voči ob ča no vi po vin nos ti za mest ná va te -
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1) 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.

2) Na prí klad zá kon č. 83/1990 Zb. o zdru žo va ní ob ča nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 213/1997 Z. z. o ne zis ko vých
or ga ni zá ciách pos ky tu jú cich vše obec ne pro speš né služ by v zne ní zá ko na č. 35/2002 Z. z.

3) Zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
4) Ob chod ný zá kon ník.
5) Zá kon č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na prí klad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

v zne ní ne skor ších pred pi sov.
7) § 54 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. 



¾a, ak z po va hy vy ko ná va nej činnosti8) vy plý va, že
ne mô že by� ob sa dzo va ná pros tred níc tvom sprost red -
ko va nia za mest na nia pod ¾a toh to zá ko na.

§ 5

Samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba

Samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba na úče ly toh to
zá ko na je
a) oso ba, kto rá vy ko ná va po ¾no hos po dár sku vý ro bu

vrá ta ne hos po dá re nia v le soch a na vod ných
plochách9) a je za pí sa ná do evi den cie pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,10)

b) oso ba, kto rá pre vádz ku je ale bo vy ko ná va živ nos�
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,11)

c) oso ba, kto rá vy ko ná va čin nos� pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,12)

d) spo loč ník ve rej nej ob chod nej spo loč nos ti a kom ple -
men tár ko man dit nej spo loč nos ti pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,13)

e) fy zic ká oso ba, kto rá vy ko ná va sprost red ko va nie za -
mest na nia za úhra du pod ¾a § 25,

f) fy zic ká oso ba, kto rá vy ko ná va do čas né za mest ná va -
nie pod ¾a § 29,

g) fy zic ká oso ba, kto rá vy ko ná va pod po ro va né za mest -
ná va nie pod ¾a § 58.

§ 6

Uchá dzač o za mest na nie

(1) Za mest na nie na úče ly toh to zá ko na je vy ko ná va -
nie zá rob ko vej čin nos ti za mest nan cov pod ¾a § 4, pre -
vádz ko va nie ale bo vy ko ná va nie samo stat nej zá rob ko -
vej čin nos ti samo stat ne zá rob ko vo čin nou oso bou
pod ¾a § 5 a vy ko ná va nie slo bod né ho po vo la nia pod ¾a
oso bit ných pred pi sov.

(2) Uchá dzač o za mest na nie na úče ly toh to zá ko na je
ob čan, kto rý môže pra co va�, chce pra co va� a h¾a dá za -
mest na nie a je ve de ný v evi den cii uchá dza čov o za mest -
na nie úra du (ïa lej len „evi den cia uchá dza čov o za mest -
na nie“) a kto rý
a) nie je za mest na nec pod ¾a § 4, ak ten to zá kon ne us ta -

no vu je inak,
b) ne pre vádz ku je ani ne vy ko ná va samo stat nú zá rob -

ko vú čin nos�; za skon če nie pre vádz ko va nia ale bo
vy ko ná va nia samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti sa po -
va žu je deň od hlá se nia sa z po is te nia v ne za mest na -
nos ti, naj skôr odo dňa po da nia od hláš ky z po is te nia
v ne za mest na nos ti,

c) ne vy ko ná va zá rob ko vú čin nos� v cu dzi ne,
d) vy ko ná va zá rob ko vú čin nos� v roz sa hu naj viac 16

ho dín týž den ne a kto ré ho mzda za vý kon tej to čin -
nos ti ne pre sa hu je 800 Sk týž den ne.

§ 7

Zá u jem ca o za mest na nie

Zá u jem ca o za mest na nie na úče ly toh to zá ko na je ob -
čan, kto rý si h¾a dá iné za mest na nie a nie je uchá dzač
o za mest na nie.

§ 8

Zne vý hod ne ný uchá dzač o za mest na nie

(1) Zne vý hod ne ný uchá dzač o za mest na nie na úče ly
toh to zá ko na je uchá dzač o za mest na nie, kto rý je
a) ob čan mlad ší ako 25 ro kov veku, kto rý skon čil sús tav -

nú prí pra vu na po vo la nie v den nej for me štú dia pred
me nej ako dvo mi rok mi a ne zís kal svo je prvé pra vi del -
ne pla te né za mest na nie (ïa lej len „ab sol vent ško ly“),

b) ob čan star ší ako 50 ro kov veku,
c) ob čan ve de ný v evi den cii uchá dza čov o za mest na nie

naj me nej 12 me sia cov z po sled ných 16 me sia cov od
za ra de nia do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie
(ïa lej len „dlho do bo ne za mest na ný ob čan“),

d) ob čan, kto rý ne vy ko ná val zá rob ko vú čin nos� ani sa
ne pri pra vo val na po vo la nie v rám ci sús tav nej prí -
pra vy na po vo la nie ale bo v sys té me ïal šie ho vzde lá -
va nia z dô vo du, že ne mo hol zo sú la di� pra cov né po -
vin nos ti s pl ne ním ro di čov ských po vin nos tí,

e) osa me lý ob čan sta ra jú ci sa o die �a do de sia tich ro -
kov veku,

f) ob čan, kto rý stra til schop nos� vy ko ná va� svo je do te -
raj šie za mest na nie zo zdra vot ných dô vo dov a nie je
ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím,

g) ob čan, kto rý sa s�a hu je ale bo sa s�a ho val v rám ci
úze mia člen ských štá tov Eu róp skej únie, ale bo ob -
čan, kto rý má po byt na úze mí člen ské ho štá tu Eu -
róp skej únie na účel vý ko nu za mest na nia, a

h) ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím.

(2) Prvé pra vi del ne pla te né za mest na nie na úče ly
toh to zá ko na je za mest na nie, kto ré tr va lo viac ako šes�
po sebe na sle du jú cich me sia cov.

§ 9

Ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím

(1) Ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím na úče ly toh to
zá ko na je
a) ob čan uzna ný za in va lid né ho ob ča na pod ¾a oso bit -

né ho pred pi su,14)
b) ob čan, kto rý má po kles schop nos ti vy ko ná va� zá -

rob ko vú čin nos� o 20 %, ale naj viac o 40 % pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.15)

(2) Ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím pre u ka zu je in -
va li di tu a per cen tu ál nu mie ru po kle su jeho schop nos ti
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8) Na prí klad zá kon č. 308/1991 Zb. o slo bo de ná bo žen skej vie ry a pos ta ve ní cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí v zne ní zá ko na
č. 394/2000 Z. z. 

9) § 12a až 12e zá ko na č. 105/1990 Zb. o súk rom nom pod ni ka ní ob ča nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
10) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
11) 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.
12) Na prí klad zá kon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
13) § 76 až 104 Ob chod né ho zá kon ní ka.
14) § 71 zá ko na č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní.
15) Zá kon č. 461/2003 Z. z.



vy ko ná va� zá rob ko vú čin nos� z dô vo du te le snej po ru -
chy, du šev nej po ru chy ale bo po ru chy sprá va nia po -
sud kom So ciál nej po is �ov ne ale bo po sud kom út va ru
so ciál ne ho za bez pe če nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.16)

§ 10

Part ner stvo

(1) Part ner stvo na úče ly toh to zá ko na je zá uj mo vé
zdru že nie práv nic kých osôb17) vy tvo re né s cie ¾om rea li -
zo va� kon krét ne pro jek ty a prog ra my pod po ry za mest -
na nos ti. Part ner stvo môže by� vy tvo re né naj mä úra -
dom, ob vod ným úra dom, ob cou, samo správ nym
kra jom, mi mo vlád nou or ga ni zá ciou, pod ni ka te¾ ským
sub jek tom, ban kou a cha ri ta tív nou or ga ni zá ciou.

(2) O vy tvo re ní part ner stva na rea li zá ciu prí sluš né ho
pro jek tu ale bo prog ra mu pod po ry za mest na nos ti
účast ní ci part ner stva uzat vá ra jú pí som nú do ho du,
kto rá ob sa hu je naj mä
a) účast ní kov part ner stva,
b) dá tum vzni ku part ner stva a dĺž ku tr va nia part ner -

stva,
c) účel part ner stva,
d) prá va a po vin nos ti účast ní kov part ner stva,
e) spô sob fi nan co va nia úče lu part ner stva.

TRE  T IA  ČASŤ

SLUŽ BY ZA MEST NA NOS TI

§ 11

(1) Služ by za mest na nos ti na úče ly toh to zá ko na je
sys tém in šti tú cií a ná stro jov pod po ry a po mo ci účast -
ní kom trhu prá ce pri
a) h¾a da ní za mest na nia,
b) zme ne za mest na nia,
c) ob sa dzo va ní vo¾ ných pra cov ných miest a
d) uplat ňo va ní ak tív nych opat re ní na trhu prá ce s oso -

bit ným zre te ¾om na pra cov né uplat ne nie zne vý hod -
ne ných uchá dza čov o za mest na nie pod ¾a § 8.

(2) Služ by za mest na nos ti na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky pos ky tu jú
a) ús tre die a úrad,
b) práv nic ká oso ba a fy zic ká oso ba, ktoré vy ko ná vajú

sprost red ko va nie za mest na nia, pos ky tujú od bor né
po ra den ské služ by a uplat ňujú ak tív ne opat re nia na 
trhu prá ce na zá kla de uza tvo re nej pí som nej do ho dy
s prí sluš ným úra dom ale bo na zá kla de uza tvo re nej
pí som nej do ho dy v rám ci part ner stva pod ¾a § 10,

c) práv nic ká oso ba a fy zic ká oso ba, ktoré vy ko ná vajú
sprost red ko va nie za mest na nia za úhra du,

d) agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia a
e) agen tú ra pod po ro va né ho za mest ná va nia.

(3) Ná stro je pod po ry a po mo ci sú ná stro je pos ky to va -
né pod ¾a § 32 až 60.

§ 12

Pô sob nos� ús tre dia

Do pô sob nos ti ús tre dia pat rí
a) ria di�, kon tro lo va� a ko or di no va� čin nos� úra dov

v ob las ti slu žieb za mest na nos ti,
b) vy pra cú va� ná vrh pri o rít slu žieb za mest na nos ti na

prí sluš ný rok a pred kla da� ho na schvá le nie Mi nis -
ter stvu prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej
re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),

c) ur čo va� mi ni mál ny roz sah slu žieb za mest na nos ti,
kto ré pos ky tu je úrad,

d) vy pra cú va� a rea li zo va� ce lo štát ne pro jek ty na zlep -
še nie si tu á cie na trhu prá ce fi nan co va né z Eu róp -
ske ho so ciál ne ho fon du,

e) me to dic ky usmer ňo va� úra dy pri vy pra cú va ní a  re -
alizácii pro jek tov na zlep še nie si tu á cie na trhu prá ce 
vo svo jom územ nom ob vo de fi nan co va ných z Eu róp -
ske ho so ciál ne ho fon du,

f) schva ¾o va� ce lo štát ne prog ra my vzde lá va nia a prí -
pra vy pre trh prá ce po pre ro ko va ní s Mi nis ter stvom
škol stva Slo ven skej re pub li ky,

g) schva ¾o va� a rea li zo va� pro jek ty a prog ra my pod ¾a
§ 54,

h) zria ïo va� za ria de nia na pl ne nie úloh pod ¾a toh to zá -
ko na,

i) za bez pe čo va� čin nos� od bor né ho kon zí lia po sud ko -
vých le ká rov a vy dá va� po su dok od bor né ho kon zí lia
po sud ko vých le ká rov,

j) vy da� po vo le nie a zru ši� po vo le nie práv nic kej oso be
ale bo fy zic kej oso be na sprost red ko va nie za mest na -
nia za úhra du, na čin nos� agen tú ry do čas né ho za -
mest ná va nia a na čin nos� agen tú ry pod po ro va né ho
za mest ná va nia ale bo po za sta vi� ich čin nos�,

k) vies� evi den ciu vy da ných po vo le ní, zru še ných po vo -
le ní ale bo po za sta ve nia čin nos ti práv nic kých osôb
a fy zic kých osôb, ozna mo va� ich poč ty úra du a pl ni�
po vin nos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi su,18)

l) vy ko ná va� sprost red ko va nie za mest na nia pre ob ča -
nov Slo ven skej re pub li ky v člen ských štá toch Eu -
róp skej únie, vy ko ná va� čin nos ti, kto ré sú vi sia s na -
hlaso va ním vo¾ ných pra cov ných miest, kto ré by
moh li by� ob sa de né cu dzin ca mi, za sie la� žia dos ti
o za mest na nie pred lo že né ob čan mi Slo ven skej re -
pub li ky, kto rí majú zá u jem o za mest na nie v člen -
skom štá te Eu róp skej únie, Eu róp ske mu úra du pre
ko or di ná ciu, ria di� a me to dic ky usmer ňo va� čin nos� 
úra dov v tej to ob las ti,

m) kon tro lo va� do dr žia va nie toh to zá ko na a vše obec ne
zá väz ných práv nych pred pi sov vy da ných na jeho zá -
kla de,

n) vy ko ná va� v dru hom stup ni štát nu sprá vu vo ve -
ciach, v kto rých v správ nom ko na ní v pr vom stup ni
roz ho du je úrad,

o) zve rej ňo va� naj me nej raz za me siac šta tis tic ké in for -
má cie o sta ve, vý vo ji a štruk tú re za mest na nos ti
a o sta ve, vý vo ji a štruk tú re uplat ňo va ných ak tív -

Strana 24 Zbierka zákonov č. 5/2004 Čiastka 4

16) Zá kon č. 328/2002 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní po li caj tov a vo ja kov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v znení neskorších
predpisov. 

17) Ob čian sky zá kon ník.
18) § 233 zá ko na č. 461/2003 Z. z.



nych opat re ní na trhu prá ce a pred kla da� mi nis ter -
stvu vý sled ky tých to šta tis tic kých zis �o va ní,

p) spo lu pra co va� so So ciál nou po is �ov ňou pri kon tro le
tr va nia ná ro ku na pos ky to va nie dáv ky,

r) vy ža do va� od So ciál nej po is �ov ne raz za me siac in -
for má cie o sta ve prí to ku a od to ku po be ra te ¾ov dáv ky
v ne za mest na nos ti,

s) za bez pe čo va� vy h¾a dá va nie za mest ná va nia uchá -
dza čov o za mest na nie bez pra cov né ho po me ru ale bo
bez ob dob né ho pra cov né ho vz�a hu,

t) za bez pe čo va� ïal šie vzde lá va nie za mest nan cov v ob -
las ti slu žieb za mest na nos ti,

u) vy pra cú va� ana lý zy a prog nó zy vý vo ja na trhu prá ce,
v) vies� cen trál nu evi den ciu vy da ných po vo le ní na za -

mest na nie cu dzin com.

§ 13

Pô sob nos� úra du

(1) Do pô sob nos ti úra du pat rí
a) spro stred kú va� uchá dza čom o za mest na nie a  zá -

ujemcom o za mest na nie vhod né za mest na nie,
b) vies� evi den ciu

1. uchá dza čov o za mest na nie,
2. zá u jem cov o za mest na nie,
3. vo¾ ných pra cov ných miest,
4. za mest ná va te ¾ov vo svo jom územ nom ob vo de,

c) pos ky to va� in for mač né a po ra den ské služ by,
d) pos ky to va� od bor né po ra den ské služ by,
e) roz ho do va� o

1. za ra de ní a ne za ra de ní uchá dza čov o za mest na nie 
do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie a o ich
vy ra de ní z evi den cie uchá dza čov o za mest na nie,

2. po vin nos ti za mest ná va te ¾a za pla ti� od vod za ne -
pl ne nie po vin né ho po dielu za mest ná va nia ob ča -
nov so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 65,

3. ude le ní pred chá dza jú ce ho sú hla su za mest ná va -
te ¾o vi na skon če nie pra cov né ho po me ru vý po ve -
ïou za mest nan co vi, kto rý je ob ča nom so zdra vot -
ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a),

f) za bez pe čo va� le kár sku po sud ko vú čin nos� v roz sa -
hu toh to zá ko na,

g) ria di� čin nos� pra co vísk zria de ných vo svo jom územ -
nom ob vo de,

h) uplat ňo va� ak tív ne opat re nia na trhu prá ce vo svo -
jom územ nom ob vo de,

i) vy hla so va� ve rej né ob sta rá va nie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su19) na úče ly toh to zá ko na,

j) pred kla da� ús tre diu ná vr hy na zria de nie za ria de ní
na pl ne nie úloh pod ¾a toh to zá ko na,

k) zria ïo va� pod ¾a pot re by agen tú ru do čas né ho za -
mest ná va nia a agen tú ru pod po ro va né ho za mest ná -
va nia,

l) schva ¾o va� a rea li zo va� pro jek ty a prog ra my pod ¾a
§ 54,

m) vy pra cú va� a rea li zo va� pro jek ty za me ra né na zlep -
še nie si tu á cie na trhu prá ce vo svo jom územ nom ob -
vo de fi nan co va né zo zdro jov Eu róp ske ho so ciál ne ho
fon du,

n) vy tvá ra� part ner stvo pod ¾a § 10,
o) za bez pe čo va� úlo hy spo je né s hro mad ným pre púš -

�a ním pod ¾a oso bit né ho pred pi su,20)
p) kon tro lo va� do dr žia va nie toh to zá ko na a vše obec ne

zá väz ných práv nych pred pi sov vy da ných na jeho zá -
kla de,

r) vy ža do va� od prí sluš ných po bo čiek So ciál nej po is -
�ov ne in for má cie o sta ve prí to ku a od to ku po be ra te -
¾ov dáv ky v ne za mest na nos ti za vy ka zo va ný me siac
naj ne skôr do de sia te ho dňa na sle du jú ce ho ka len -
dár ne ho me sia ca,

s) spo lu pra co va� s prí sluš ný mi po boč ka mi So ciál nej
po is �ov ne pri kon tro le tr va nia ná ro ku na pos ky to va -
nie dáv ky v ne za mest na nos ti,

t) vy h¾a dá va� za mest ná va nie uchá dza čov o za mest na -
nie bez pra cov né ho po me ru ale bo bez ob dob né ho
pra cov né ho vz�a hu,

u) za bez pe čo va� ïal šie vzde lá va nie za mest nan cov,
v) vy pra cú va� ana lý zy a prog nó zy o vý vo ji trhu prá ce vo 

svo jom územ nom ob vo de a pred kla da� ich ús tre diu,
w) vy ko ná va� me sač né a štvr� roč né šta tis tic ké zis �o va -

nia o ne za mest na nos ti vo svo jom územ nom ob vo de
a vý sled ky toh to zis �o va nia pred kla da� ús tre diu,

x) pred kla da� vý bo ru pre otáz ky za mest na nos ti na
schvá le nie ná vr hy pro jek tov pod ¾a § 54 ods. 2 písm.
c) a d) pred lo že ných práv nic ký mi oso ba mi ale bo fy -
zic ký mi oso ba mi a in for mo va� ich o vý sled ku schva -
¾o va cie ho pro ce su,

y) pri jí ma� žia dos ti ob ča nov o sprost red ko va nie za -
mest na nia v člen ských štá toch Eu róp skej únie
a pred kla da� ich ús tre diu,

z) pos ky to va� in for má cie ob ča nom o mož nos tiach za -
mest na nia v za hra ni čí,

aa) in for mo va� uchá dza ča o za mest na nie o jeho prá ve
na rov na ké za ob chá dza nie v prí stu pe k za mest na -
niu,

ab) pos ky to va� obci za vy ka zo va ný me siac naj ne skôr do
20. dňa na sle du jú ce ho ka len dár ne ho me sia ca úda je 
o uchá dza čoch o za mest na nie pod ¾a § 52 ods. 4,

ac) vy dá va� po tvr de nie uchá dza čom o za mest na nie
o dĺž ke tr va nia ich ve de nia v evi den cii uchá dza čov
o za mest na nie,

ad) sle do va� vy u ží va nie pra cov ných miest, na kto ré bol
pos kyt nu tý prí spe vok pod ¾a § 49, § 50, § 56 a 57.

(2) Do pô sob nos ti úra du pri in teg rá cii ob ča nov so
zdra vot ným pos tih nu tím pat rí ok rem pô sob nos ti pod ¾a 
od se ku 1
a) zria ïo va� špe ciál ne or ga ni zač né út va ry na in teg rá -

ciu ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím,
b) ozna čo va� v evi den cii vo¾ ných pra cov ných miest

mies ta, kto ré nie sú vhod né pre ob ča nov so zdra vot -
ným pos tih nu tím,

c) kon tro lo va� do dr žia va nie po vin né ho po dielu za -
mest ná va nia ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím
na cel ko vom poč te za mest nan cov za mest ná va te ¾a
a kon tro lo va� pl ne nie po vin nos ti pod ¾a § 63 ods. 1.

(3) Do pô sob nos ti úra du pri za mest ná va ní cu dzin ca
pat rí
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a) ozna mo va� ús tre diu vo¾ né pra cov né mies ta, kto ré
môžu by� ob sa de né cu dzin com,

b) pos ky to va� in for má cie cu dzin co vi o mož nos tiach za -
mest na nia vo svo jom územ nom ob vo de a ude ¾o va�
cu dzin co vi po vo le nie na za mest na nie a ozna mo va�
ús tre diu po čet ude le ných po vo le ní na za mest na nie
za vy ka zo va ný me siac naj ne skôr do 20. dňa na sle -
du jú ce ho ka len dár ne ho me sia ca.

§ 14

Prá vo na prí stup k za mest na niu

(1) Prá vo na prí stup k za mest na niu je prá vo ob ča na,
kto rý chce pra co va�, môže pra co va� a h¾a dá za mest na -
nie, na služ by za me ra né na pos ky to va nie po mo ci pri
a) h¾a da ní vhod né ho za mest na nia,
b) vzde lá va ní a prí pra ve pre trh prá ce pot reb nej na

uplat ne nie na trhu prá ce.

(2) Ob čan má prá vo na prí stup k za mest na niu bez
akých ko¾ vek ob me dze ní a pria mej dis kri mi ná cie ale bo
ne pria mej dis kri mi ná cie pod ¾a po hla via, man žel ské ho
sta vu a ro din né ho sta vu, rasy, far by ple ti, se xu ál nej
orien tá cie, ja zy ka, veku, zdra vot né ho pos tih nu tia, vie -
ry a ná bo žen stva, po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia,
od bo ro vej čin nos ti, ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo -
du, prí sluš nos ti k ná rod nos ti ale bo et nic kej sku pi ne,
ma jet ku, rodu ale bo iné ho pos ta ve nia ok rem prí pa du,
ak to usta no vu je zá kon ale bo ak je na prí stup k za mest -
na niu vec ný dô vod, kto rý spo čí va v pred po kla doch ale -
bo po žia dav kách a v po va he za mest na nia, kto ré má by�
sprost red ko va né.

(3) Na úče ly zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia pod ¾a
od se ku 2 sa pria mou dis kri mi ná ciou ro zu mie, ak sa
s ob ča nom za ob chá dza me nej priaz ni vo, ako sa za ob -
chá dza, za ob chá dza lo ale bo by sa moh lo za ob chá dza�
s iným ob ča nom v po rov na te¾ nej si tu á cii. Ne pria mou
dis kri mi ná ciou je ko na nie, kto ré zvý hod ňu je ale bo zne -
vý hod ňu je jed né ho ob ča na v po rov na ní s dru hým ob ča -
nom na zá kla de roz li šo va nia pod ¾a dis kri mi nač ných
dô vo dov uve de ných v od se ku 2 pri na vo nok pô so bia -
com rov na kom prí stu pe k obi dvom ob ča nom. Za pria -
mu dis kri mi ná ciu ale bo ne pria mu dis kri mi ná ciu sa
po va žu je aj po kyn na dis kri mi ná ciu ob ča na.

(4) Za for mu dis kri mi ná cie sa po va žu je aj ne žia du ce
sprá va nie s úmys lom ale bo účin kom po ru ši� ¾ud skú
dôs toj nos� a kto ré vy tvá ra pre ob ča na ne pria te¾ ské, za -
stra šu jú ce, za han bu jú ce, po ni žu jú ce ale bo uráž li vé
pros tre die.

(5) Uplat ňo va nie práv a po vin nos tí vy plý va jú cich
z prá va na prí stup k za mest na niu musí by� v sú la de
s dob rý mi mrav mi. Nik to ne smie tie to prá va a po vin -
nos ti zne uží va� na ško du dru hé ho ob ča na. Nik to ne -
smie by� v sú vis los ti s uplat ňo va ním prá va na prí stup
k za mest na niu pre na sle do va ný ani inak po stih o va ný
za to, že podá na iné ho ob ča na na úrad ale bo na za -
mest ná va te ¾a s�až nos�, ža lo bu ale bo ná vrh na za ča tie
trest né ho stí ha nia.

(6) Ob čan má prá vo poda� úra du s�až nos� v sú vis los ti 
s po ru še ním práv a po vin nos tí usta no ve ných v od se -
koch 1 až 5; úrad je po vin ný na s�až nos� ob ča na bez

zby toč né ho od kla du od po ve da�, vy ko na� ná pra vu,
upus ti� od ta ké ho ko na nia a od strá ni� jeho ná sled ky.

(7) Ob čan, kto rý sa cíti po ško de ný v dô sled ku ne do -
dr ža nia pod mie nok usta no ve ných v od se koch 1 až 6,
môže sa do má ha� svo jich práv na súde vrá ta ne pri me -
ra nej ná hra dy ne ma jet ko vej ujmy v pe nia zoch. Ak ob -
čan, kto rý sa po va žu je za po ško de né ho z dô vo du ne up -
lat ne nia zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia, 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 úra du 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.

(8) Úrad ne smie ob ča na po stih o va� ale bo zne vý hod -
ňo va� pre to, že ob čan uplat ňu je svo je prá va vy plý va jú -
ce z prá va na prí stup k za mest na niu.

(9) Ob čan má prá vo slo bod ne si zvo li� za mest na nie
a vy ko ná va� ho na ce lom úze mí Slo ven skej re pub li ky
ale bo si môže za bez pe či� za mest na nie v za hra ni čí.

§ 15

Vhod né za mest na nie

(1) Vhod né za mest na nie na úče ly toh to zá ko na je za -
mest na nie, kto ré zoh ¾ad ňu je zdra vot ný stav ob ča na,
pri hlia da na jeho kva li fi ká ciu, od bor né zruč nos ti ale bo
druh do te raz vy ko ná va nej prá ce.

(2) Vhod né za mest na nie na úče ly sprost red ko va nia
za mest na nia pod ¾a toh to zá ko na je za mest na nie, v kto -
rom týž den ný pra cov ný čas nie je krat ší ako po lo vi ca
z usta no ve né ho týž den né ho pra cov né ho času.

(3) Vhod né za mest na nie si ob čan h¾a dá sám, za po -
mo ci úra du ale bo za po mo ci práv nic kej oso by ale bo fy -
zic kej oso by pod ¾a § 25 a 58.

§ 16

Vý bor pre otáz ky za mest na nos ti

(1) Na rie še nie zá sad ných otá zok za mest na nos ti a na
schva ¾o va nie po u ži tia ak tív nych opat re ní na trhu prá ce 
vo svo jom územ nom ob vo de zria ïu je úrad vý bor pre
otáz ky za mest na nos ti (ïa lej len „vý bor“).

(2) Vý bor má osem čle nov, z toho šty roch zá stup cov
úra du, dvoch zá stup cov samo správ ne ho kra ja a dvoch
zá stup cov územ nej samo sprá vy miest a obcí.

(3) Samo správ ny kraj za stu pu jú dva ja zá stup co via
samo správ ne ho kra ja, v kto ré ho územ nom ob vo de síd li 
úrad.

(4) Zá stup cov úra du vy me nú va a od vo lá va ge ne rál ny
ria di te¾ ús tre dia.

(5) Zá stup cov samo správ ne ho kra ja volí a od vo lá va
za stu pi te¾ stvo samo správ ne ho kra ja.

(6) Zá stup cov územ nej samo sprá vy miest a obcí vy -
me nú va a od vo lá va re pre zen ta tív na or ga ni zá cia miest
a obcí.

(7) Vý bor je schop ný uzná ša� sa, ak je na jeho za sad -
nu tí prí tom ná nad po lo vič ná väč ši na jeho čle nov.

(8) Vý bor roz ho du je uzne se ním. Na pri ja tie uzne se -
nia sa vy ža du je sú hlas väč ši ny prí tom ných čle nov.

Strana 26 Zbierka zákonov č. 5/2004 Čiastka 4



(9) Na za sad nu tí vý bo ru sa zú čas tňu je ria di te¾ úra du
ale bo ním po ve re ný zá stup ca.

(10) Spô sob ro ko va nia vý bo ru upra vu je ro ko va cí po -
ria dok.

(11) Za sad nu tia vý bo ru sa usku toč ňu jú pod ¾a pot re -
by, naj me nej raz za štvr� rok.

§ 17

Člen stvo vo vý bo re

(1) Funk čné ob do bie čle nov vý bo ru trvá šty ri roky.

(2) Vý bor volí zo svo jich čle nov pred se du a pod pred -
se du, z kto rých je den je zo zá stup cov územ nej samo -
sprá vy a je den zo zá stup cov úra du.

(3) Funk cie čle nov vý bo ru sú ne zlu či te¾ né; člen vý bo -
ru môže vy ko ná va� funk ciu len v jed nom vý bo re.

(4) Člen vý bo ru má ná rok na ná hra du vý dav kov spo -
je ných s vý ko nom funk cie vo vý bo re pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.21) Za vý kon funk cie vo vý bo re mož no čle no vi
vý bo ru pos kyt nú� od me nu raz za rok. Výš ku od me ny
usta no ví ús tre die vnú tor ným pred pi som.

(5) Vý kon funk cie vo vý bo re sa po va žu je za pre káž ku
v prá ci z dô vo du vše obec né ho zá uj mu, pri kto rej pat rí
za mest nan co vi pra cov né vo¾ no s ná hra dou mzdy.

(6) Člen vý bo ru je pri vý ko ne funk cie vo vý bo re ne za -
stu pi te¾ ný.

(7) Člen stvo vo vý bo re za ni ká
a) uply nu tím funk čné ho ob do bia,
b) od vo la ním čle na,
c) pí som ným vzda ním sa člen stva,
d) smr �ou čle na.

(8) Čle na vý bo ru od vo lá na ná vrh vý bo ru ten sub jekt,
kto rý ho na vr hol za čle na vý bo ru,
a) ak bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný

čin,
b) ak za čal vy ko ná va� čin nos� ne zlu či te¾ nú s člen stvom 

vo vý bo re,
c) ak sa bez váž ne ho dô vo du dva krát po sebe ne zú čas t -

nil na ro ko va ní vý bo ru,
d) na ná vrh or gá nu, kto rý ho za čle na na vr hol.

(9) Člen vý bo ru je po vin ný za cho vá va� ml čan li vos�
o sku toč nos tiach, o kto rých sa doz ve del pri vý ko ne svo -
jej funk cie ale bo v sú vis los ti s ňou a kto ré v zá uj me úra -
du ne mož no ozna mo va� iným oso bám.

§ 18

Pô sob nos� vý bo ru

(1) Do pô sob nos ti vý bo ru pat rí schva ¾o va�
a) pri o ri ty v uplat ňo va ní ak tív nych opat re ní na trhu

prá ce a pri o ri ty v ob las ti vzde lá va nia a prí pra vy pre
trh prá ce,

b) po u ži tie tých ak tív nych opat re ní na trhu prá ce a roz -
sah ich fi nan co va nia, na kto ré nie je práv ny ná rok
a kto ré zá ro veň nie sú fi nan co va né za pod po ry Eu -

róp ske ho so ciál ne ho fon du vrá ta ne pro jek tov
a prog ra mov pod ¾a § 54 ods. 2 písm. c) a d).

(2) Ná vr hy pod ¾a od se ku 1 pred kla dá vý bo ru na
schvá le nie úrad na zá kla de žia dos tí práv nic kých osôb
ale bo fy zic kých osôb.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

§ 19

Le kár ska po sud ko vá čin nos�

(1) Le kár ska po sud ko vá čin nos� na úče ly toh to zá ko -
na je po su dzo va nie zdra vot nej spô so bi los ti uchá dza ča
o za mest na nie, kto ré za hŕ ňa po su dzo va nie
a) mož nos ti za ra de nia do vhod né ho za mest na nia

vzh¾a dom na zdra vot ný stav,
b) mož nos ti účas ti na prog ra me ak tív nych opat re ní na

trhu prá ce a na ak ti vač nej čin nos ti vzh¾a dom na
zdra vot ný stav,

c) opod stat ne nos ti zdra vot ných dô vo dov na skon če nie
pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo stat nej zá -
rob ko vej čin nos ti zo zdra vot ných dô vo dov, na kto rú
bol pos kyt nu tý prí spe vok pod ¾a § 49 ale bo § 57.

(2) Le kár ska po sud ko vá čin nos� pod ¾a od se ku 1
písm. a) sa vy ko ná va v prí pa de, ak uchá dzač o za mest -
na nie od mie tol pri ja� vhod né za mest na nie z dô vo du, že
ne zoh ¾ad ňu je jeho zdra vot ný stav.

(3) Le kár ska po sud ko vá čin nos� pod ¾a od se ku 1
písm. b) sa vy ko ná va, ak sa uchá dzač o za mest na nie
od mie tol zú čast ni� na prog ra me ak tív nych opat re ní na
trhu prá ce a na ak ti vač nej čin nos ti z dô vo du, že ne zoh -
¾ad ňu je jeho zdra vot ný stav.

(4) Po su dzo va nie opod stat ne nos ti zdra vot ných dô vo -
dov pod ¾a od se ku 1 vy ko ná va po sud ko vý le kár na zá -
kla de po sud ku So ciál nej po is �ov ne ale bo po sud ku út -
va ru so ciál ne ho za bez pe če nia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,16) zhod no te nia vý pi su zo zdra vot nej do ku -
men tá cie od ošet ru jú ce ho le ká ra ale bo pí som né ho vy -
jad re nia pos ky to va te ¾a zdra vot nej sta rost li vos ti o zdra -
vot nom sta ve; tie to do kla dy pred kla dá uchá dzač
o za mest na nie a samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba.

(5) Vý kon le kár skej po sud ko vej čin nos ti za bez pe ču je
ús tre die a úrad.

(6) Le kár sku po sud ko vú čin nos� vy ko ná va le kár,
kto rý zís kal dip lom o špe cia li zá cii v špe cia li zač nom od -
bo re po sud ko vé le kár stvo, ale bo le kár, kto rý zís kal dip -
lom o špe cia li zá cii v špe cia li zač nom od bo re vše obec né
le kár stvo a cer ti fi kát zo zá vod nej zdra vot nej služ by
a do sia hol od bor nú zdra vot níc ku prax naj me nej tri
roky.

(7) Po sud ko vý le kár vy pra cu je po su dok, kto rý ob sa -
hu je
a) meno, priez vis ko a dá tum na ro de nia, ad re su tr va lé -

ho po by tu po su dzo va né ho uchá dza ča o za mest na -
nie ale bo samo stat ne zá rob ko vo čin nej oso by,

b) cha rak te ris ti ku po nú ka né ho pra cov né ho mies ta
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ale bo kon krét ne ho prog ra mu ak tív nych opat re ní na
trhu prá ce ale bo ak ti vač nej čin nos ti,

c) zá ver, v kto rom je po sú de ná vhod nos� ale bo ne -
vhodnos� pra cov né ho mies ta ale bo kon krét ne ho
prog ra mu ak tív nych opat re ní na trhu prá ce ale bo
ak ti vač nej čin nos ti pre uchá dza ča o za mest na nie
vzh¾a dom na jeho zdra vot ný stav,

d) cha rak te ris ti ku pra cov né ho mies ta, na kto rom po -
su dzo va ná samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba pre -
vádz ku je ale bo vy ko ná va samo stat nú zá rob ko vú
čin nos�, na kto rú bol pos kyt nu tý prí spe vok pod ¾a
§ 49 ale bo § 57,

e) zá ver, v kto rom je po sú de ná opod stat ne nos� ale bo
ne o pod stat ne nos� zdra vot ných dô vo dov na skon če -
nie pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo stat nej
zá rob ko vej čin nos ti, na kto rú bol pos kyt nu tý prí spe -
vok pod ¾a § 49 ale bo § 57.

(8) V po sud ku, kto rý slú ži vý luč ne na roz ho do va nie
od bor né ho kon zí lia po sud ko vých le ká rov pod ¾a § 20
ale bo kto rý slú ži na pre skú ma va nie roz hod nu tia o vy -
ra de ní uchá dza ča o za mest na nie z evi den cie uchá dza -
ča o za mest na nie sú dom, po sud ko vý le kár za zna me ná
in for má ciu o vý pi se zo zdra vot nej do ku men tá cie,22)
kto rá bola pod kla dom na po su dzo va nie zdra vot nej spô -
so bi los ti uchá dza ča o za mest na nie ale bo samo stat ne
zá rob ko vo čin nej oso by, kto rej bol pos kyt nu tý prí spe -
vok pod ¾a § 49 ale bo § 57, vy ko na né ho ošet ru jú cim le -
ká rom.

(9) Po su dok pod ¾a od se ku 7 je pod kla dom na roz ho -
do va nie o vy ra de ní uchá dza ča o za mest na nie z evi den -
cie uchá dza čov o za mest na nie ale bo na roz ho do va nie
o opod stat ne nos ti zdra vot ných dô vo dov na skon če nie
pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo stat nej zá rob -
ko vej čin nos ti, na kto rú bol pos kyt nu tý prí spe vok  po -
d¾a § 49 ale bo § 57; úrad odo vzdá kó piu po sud ku po su -
dzo va né mu uchá dza čo vi o za mest na nie ale bo
samo stat ne zá rob ko vo čin nej oso be.

(10) Ak po su dzo va ný uchá dzač o za mest na nie ale bo
samo stat ne zá rob ko vo čin ná oso ba ne súh la sí s po sud -
kom pod ¾a od se ku 7, môže do pia tich pra cov ných dní
od pre vza tia po sud ku po žia da� úrad o pre ve re nie po -
sud ku od bor ným kon zí liom po sud ko vých le ká rov.

§ 20

Od bor né kon zí lium po sud ko vých le ká rov

(1) Od bor né kon zí lium po sud ko vých le ká rov tvo ria
tra ja po sud ko ví le ká ri úra dov. Čle nov od bor né ho kon -
zí lia po sud ko vých le ká rov vy me nú va pre jed not li vé prí -
pa dy po sud ko vý le kár ús tre dia z po sud ko vých le ká rov
úra dov. Čle nom od bor né ho kon zí lia po sud ko vých le ká -
rov ne mô že by� po sud ko vý le kár, kto rý pre ve ro va ný po -
su dok vy dal.

(2) Po sud ko vý le kár, kto rý pre ve ro va ný po su dok vy -
dal, pred lo ží od bor né mu kon zí liu po sud ko vých le ká rov 
po su dok pod ¾a § 19 ods. 7; od bor né kon zí lium po sud -
ko vých le ká rov môže ulo ži� uchá dza čo vi o za mest na nie
ale bo samo stat ne zá rob ko vo čin nej oso be, kto rej bol

pos kyt nu tý prí spe vok pod ¾a § 49 ale bo § 57, kto rý po -
žia dal o pre ve re nie po sud ku od bor ným kon zí liom
po sud ko vých le ká rov, po vin nos� pred lo ži� do pl ňu jú ce
do kla dy.

(3) Po sud ko vý le kár ús tre dia zvo lá va od bor né kon zí -
lium po sud ko vých le ká rov tak, aby bol po su dok od bor -
né ho kon zí lia po sud ko vých le ká rov vy da ný do 30 ka -
len dár nych dní od do ru če nia žia dos ti uchá dza ča
o za mest na nie ale bo samo stat ne zá rob ko vo čin nej oso -
by, kto rej bol pos kyt nu tý prí spe vok pod ¾a § 49 ale bo
§ 57. Po su dok od bor né ho kon zí lia po sud ko vých le ká -
rov ob sa hu je ná le ži tos ti pod ¾a § 19 ods. 7.

(4) Po su dok od bor né ho kon zí lia po sud ko vých le ká -
rov je pod kla dom na roz ho do va nie o vy ra de ní uchá dza -
ča o za mest na nie z evi den cie uchá dza čov o za mest na -
nie ale bo pod kla dom na od pus te nie po vin nos ti vrá ti�
po mer nú čas� prí spev ku, kto rý bol pos kyt nu tý pod ¾a
§ 49 ale bo § 57.

P IA  TA  ČASŤ

§ 21

Za mest ná va nie cu dzin cov

(1) Rov na ké práv ne pos ta ve nie ako ob čan Slo ven skej
re pub li ky má aj cu dzi nec, kto rý je účast ní kom práv -
nych vz�a hov vzni ka jú cich pod ¾a toh to zá ko na, ak mu
bolo ude le né po vo le nie na za mest na nie a po vo le nie na
pre chod ný po byt na účel za mest na nia.

(2) Za mest ná va te¾, kto rý má síd lo na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, môže pri ja� do za mest na nia cu dzin ca
len vte dy, ak mu bol na úze mí Slo ven skej re pub li ky po -
vo le ný pre chod ný po byt na účel za mest na nia a bolo mu 
ude le né po vo le nie na za mest na nie prí sluš ným úra -
dom, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(3) Cu dzi nec pred prí cho dom na úze mie Slo ven skej
re pub li ky po žia da pí som ne prí sluš ný úrad o po vo le nie
na za mest na nie sám ale bo pros tred níc tvom bu dú ce ho
za mest ná va te ¾a, ale bo pros tred níc tvom práv nic kej
oso by ale bo fy zic kej oso by, ku kto rej bude vy sla ný vy -
ko ná va� prá cu.

(4) Prí sluš ný úrad na ude le nie po vo le nia na za mest -
na nie je úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de bude cu dzi -
nec vy ko ná va� za mest na nie.

(5) Žia dos� o ude le nie po vo le nia na za mest na nie ob -
sa hu je naj mä
a) meno, priez vis ko a dá tum na ro de nia cu dzin ca,
b) ad re su v štá te tr va lé ho po by tu a ad re su na do ru čo -

va nie pí som nos tí,
c) čís lo ces tov né ho do kla du a ná zov or gá nu, kto rý ho

vy dal,
d) ná zov a síd lo, iden ti fi kač né čís lo za mest ná va te ¾a

a druh eko no mic kej čin nos ti za mest ná va te ¾a,
e) druh prá ce, mies to vý ko nu prá ce a ob do bie, po čas

kto ré ho by sa malo za mest ná va nie vy ko ná va�.

(6) Sú čas �ou žia dos ti o ude le nie po vo le nia na za -
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mest na nie je prí s¾ub za mest ná va te ¾a na pri ja tie cu -
dzin ca do za mest na nia.

§ 22

Po vo le nie na za mest na nie

(1) Po vo le nie na za mest na nie môže prí sluš ný úrad
ude li� cu dzin co vi, ak vo¾ né pra cov né mies to nie je mož -
né ob sa di� uchá dza čom o za mest na nie ve de ným v evi -
den cii uchá dza čov o za mest na nie.

(2) Pri vy dá va ní po vo le nia na za mest na nie úrad pri -
hlia da na si tu á ciu na trhu prá ce.

(3) Po vo le nie na za mest na nie ob sa hu je naj mä
a) meno, priez vis ko a dá tum na ro de nia cu dzin ca,
b) ad re su v štá te tr va lé ho po by tu a ad re su na do ru čo -

va nie pí som nos tí,
c) mies to vý ko nu prá ce,
d) druh vy ko ná va nej prá ce,
e) ná zov a síd lo, iden ti fi kač né čís lo za mest ná va te ¾a

a druh eko no mic kej čin nos ti za mest ná va te ¾a,
f) ob do bie, na kto ré sa vy dá va.

(4) Na ude le nie po vo le nia na za mest na nie nie je práv -
ny ná rok.

(5) Úrad ude lí po vo le nie na za mest na nie bez pri hliad -
nu tia na si tu á ciu na trhu prá ce cu dzin co vi,
a) ak to usta no vu je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je

Slo ven ská re pub li ka via za ná a kto rá je uve rej ne ná
v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky,

b) kto rý bude za mest na ný na ur če né ob do bie na účel
zvý še nia kva li fi ká cie vo vy ko ná va nom za mest na ní
(stáž) naj viac na ob do bie jed né ho roka,

c) do 26 ro kov veku, kto rý je za mest ná va ný prí le ži tost -
ný mi a ča so vo ob me dze ný mi prá ca mi v rám ci vý me -
ny me dzi ško la mi ale bo v rám ci prog ra mov pre mlá -
dež, kto rých sa Slo ven ská re pub li ka zú čas tňu je,

d) kto rý vy ko ná va v Slo ven skej re pub li ke sús tav nú
vzde lá va ciu čin nos� ale bo ve dec kú čin nos� ako pe -
da go gic ký za mest na nec ale bo ako aka de mic ký za -
mest na nec vy so kej ško ly, ale bo ako ve dec ký za mest -
na nec, vý skumný za mest na nec, ale bo ako vý vo jo vý
za mest na nec vo vý skumnej čin nos ti,

e) kto rý vy ko ná va du cho ven skú čin nos� z po ve re nia
re gis tro va ných cir kví ale bo ná bo žen ských spo loč -
nos tí,

f) kto ré mu bolo ude le né po vo le nie na to le ro va ný po byt
a bolo mu pos kyt nu té do čas né útočisko23) ale bo ho
ne mož no ad mi nis tra tív ne vy hos ti� pod ¾a oso bit né ho 
pred pi su.24)

(6) Po vo le nie na za mest na nie sa vy ža du je aj vte dy, ak
cu dzi nec
a) je v pra cov nom po me re so za mest ná va te ¾om, kto rý

má síd lo ale bo síd lo or ga ni zač nej zlož ky s pra cov -

nop ráv nou sub jek ti vi tou mimo úze mia Slo ven skej
re pub li ky a ktorý ho vy sie la na zá kla de zmlu vy uza -
tvo re nej s práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso bou
vy ko ná va� prá cu na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

b) bude za mest na ný v pri hra nič nej ob las ti Slo ven skej
re pub li ky a naj me nej raz za týž deň sa bude vra ca� do 
štá tu su se dia ce ho so Slo ven skou re pub li kou, kde
má svoj tr va lý po byt; pri hra nič nou ob las �ou Slo ven -
skej re pub li ky sa ro zu mie úze mie ok resu, kto ré pri -
lie ha ku štát nym hra ni ciam.

(7) Po vo le nie na za mest na nie sa ne vy ža du je u cu -
dzin ca,
a) kto rý má po vo le nie na tr va lý po byt na úze mí Slo ven -

skej re pub li ky,
b) kto rý je za hra nič ný Slo vák,25)
c) kto ré mu bol ude le ný azyl,26)
d) kto ré mu sa pos ky tlo do čas né úto či sko,27)
e) ak jeho za mest na nie na úze mí Slo ven skej re pub li ky

ne pre siah lo se dem po sebe na sle du jú cich ka len dár -
nych dní ale bo cel ko vo 30 ka len dár nych dní v ka len -
dár nom roku a kto rý je
1. pe da go gic ký za mest na nec, aka de mic ký za mest -

na nec vy so kej ško ly, ve dec ký, vý skumný ale bo
vý vo jo vý pra cov ník, kto rý je účast ní kom od bor -
né ho ve dec ké ho pod u ja tia,

2. vý kon ný ume lec, kto rý sa zú čas tňu je na ume lec -
kom pod u jatí,

3. žiak ale bo štu dent do 26 ro kov veku,
4. oso ba, kto rá v Slo ven skej re pub li ke za bez pe ču je

do dáv ky to va ru ale bo slu žieb ale bo ten to to var
do dá va, ale bo usku toč ňu je mon táž na zá kla de
ob chod nej zmlu vy, prí pad ne usku toč ňu je zá ruč -
né a op ra vá ren ské prá ce,

f) kto rý je pri ja tý do za mest na nia na zá kla de me dzi ná -
rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za -
ná, je uve rej ne ná v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re -
pub li ky a kto rá usta no vu je, že na pri ja tie cu dzin ca
do za mest na nia nie je pot reb né po vo le nie na za mest -
na nie,

g) kto rý je ro din ný prí sluš ník čle na dip lo ma tic kej mi -
sie, za mest nan ca kon zu lár ne ho úra du ale bo ro din -
ný prí sluš ník za mest nan ca me dzi ná rod nej vlád nej
or ga ni zá cie so síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky, ak me dzi ná rod ná zmlu va uza tvo re ná v mene vlá -
dy Slo ven skej re pub li ky za ru ču je vzá jom nos�,

h) kto rý je člen zá chran nej jed not ky a pos ky tu je po moc 
na zá kla de me dzi štát nej do ho dy o vzá jom nej po mo ci
pri od stra ňo va ní ná sled kov ha vá rií a ži vel ných po -
hrôm a v prí pa doch hu ma ni tár nej po mo ci,

i) kto rý je prí sluš ník ozbro je ných síl ale bo ci vil nej zlož -
ky ozbro je ných síl vy sie la jú ce ho štá tu,28)

j) kto rý vy ko ná va prá cu v rám ci sús tav nej prí pra vy na
po vo la nie v ško lách a škol ských za ria de niach za ra -

Čiastka 4 Zbierka zákonov č. 5/2004 Strana 29

23) § 43 zá ko na č. 48/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
§ 2 písm. e) zá ko na č. 480/2002 Z. z. o azy le a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov. 

24) § 58 zá ko na č. 48/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
25) § 2 zá ko na č. 70/1997 Z. z. o za hra nič ných Slo vá koch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
26) § 2 písm. d) zá ko na č. 480/2002 Z. z.
27) § 2 písm. e) zá ko na č. 480/2002 Z. z.
28) Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 324/1997 Z. z. o uzav re tí Zmlu vy me dzi štát mi, kto ré sú stra na mi

Se ve ro at lan tic kej zmlu vy, a iný mi štát mi zú čast ne ný mi v Part ner stve za mier vz�a hu jú cej sa na šta tút ich ozbro je ných síl.



de ných do sie te škôl, škol ských za ria de ní ale bo
pred škol ských za ria de ní,

k) kto ré ho vy slal za mest ná va te¾ so síd lom v inom člen -
skom štá te Eu róp skej únie na úze mie Slo ven skej re -
pub li ky v rám ci pos ky to va nia slu žieb za bez pe čo va -
ných tým to za mest ná va te ¾om,29)

l) kto rý je spo loč ník ob chod nej spo loč nos ti ale bo šta -
tu tár ny or gán ob chod nej spo loč nos ti, ale bo člen šta -
tu tár ne ho or gá nu ob chod nej spo loč nos ti, kto rý plní
úlo hy pre ob chod nú spo loč nos� vy ko ná va ním čin -
nos tí na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ale bo kto rý je
člen druž stva ale bo člen šta tu tár ne ho or gá nu druž -
stva, ale bo iné ho or gá nu druž stva, kto rý vy ko ná va
čin nos� pre druž stvo na úze mí Slo ven skej re pub li ky,

m) kto rý je za mest na ný v me dzi ná rod nej hro mad nej do -
pra ve, ak je na vý kon prá ce na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky vy sla ný svo jím za hra nič ným za mest ná va te -
¾om,

n) kto rý je akre di to va ný v ob las ti ozna mo va cích  pro -
striedkov.

(8) Úrad ne u de lí po vo le nie na za mest na nie cu dzin co -
vi, kto rý
a) po žia dal o ude le nie azy lu ale bo
b) ne spĺ ňa nie ktorú z pod mie nok na ude le nie po vo le -

nia na za mest na nie usta no ve ných tým to zá ko nom.

§ 23

Plat nos� po vo le nia na za mest na nie

(1) Plat nos� po vo le nia na za mest na nie za ni ká
a) uply nu tím ob do bia, na kto ré bolo ude le né,
b) skon če ním za mest na nia pred uply nu tím ob do bia,

na kto ré bolo po vo le nie na za mest na nie ude le né,
c) uply nu tím ob do bia, na kto ré bol cu dzin co vi po vo le -

ný po byt, ale bo
d) zá ni kom po vo le nia na po byt z iné ho dô vo du.

(2) Úrad, kto rý po vo le nie na za mest na nie ude lil,
môže po vo le nie na za mest na nie od ňa�, ak cu dzi nec po -
ru šu je vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy.

(3) Po vo le nie na za mest na nie ude lí prí sluš ný úrad
naj viac na ob do bie jed né ho roka; pri se zón nom za mest -
ná va ní naj viac na ob do bie šes� me sia cov v ka len dár -
nom roku tak, aby me dzi jed not li vý mi za mest na nia mi
na úze mí Slo ven skej re pub li ky uply nu lo ob do bie naj -
me nej šes� me sia cov.

(4) Po vo le nie na za mest na nie môže úrad s pri hliad nu -
tím na si tu á ciu na trhu prá ce na žia dos� cu dzin ca pre dĺ -
ži�, a to i opa ko va ne, naj viac na ob do bie jed né ho roka.

(5) Pod mien kou pre dĺ že nia po vo le nia na za mest na -
nie je, že za mest na nie sa bude vy ko ná va� u toho is té ho
za mest ná va te ¾a. Pí som nú žia dos� o pre dĺ že nie po vo le -
nia na za mest na nie po dá va cu dzi nec prí sluš né mu úra -
du naj ne skôr do 30 dní pred skon če ním plat nos ti ude -
le né ho po vo le nia na za mest na nie.

(6) Na žia dos� o pre dĺ že nie po vo le nia na za mest na nie
sa rov na ko vz�a hu je § 21 ods. 5. Sú čas �ou žia dos ti je
vy jad re nie za mest ná va te ¾a, že cu dzin ca bude i na ïa lej
za mest ná va�.

(7) Tu zem ská práv nic ká oso ba ale bo tu zem ská fy zic -
ká oso ba, kto rá uzav re la zmlu vu so za hra nič nou práv -
nic kou oso bou ale bo so za hra nič nou fy zic kou oso bou,
na kto rej zá kla de sú k nej vy sie la ní za mest nan ci za hra -
nič né ho za mest ná va te ¾a vy ko ná va� prá cu na úze mí
Slo ven skej re pub li ky, je zod po ved ná za pra cov né pod -
mien ky a pod mien ky za mest ná va nia pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.30)

(8) Za mest ná va te¾ je po vin ný in for mo va� úrad o ná -
stu pe do za mest na nia cu dzin ca a o skon če ní za mest -
na nia cu dzin ca pod ¾a § 22 ods. 7 pí som ne naj ne skôr do 
sied mich pra cov ných dní od ná stu pu do za mest na nia
a naj ne skôr do sied mich pra cov ných dní od skon če nia
za mest na nia.

§ 24

Spl no moc ne nie na pri ja tie ná rod ných
opat re ní v ob las ti za mest ná va nia

(1) Ak člen ský štát Eu róp skej únie uplat ní voči ob ča -
nom Slo ven skej re pub li ky a ich ro din ným prí sluš ní -
kom za pod mie nok usta no ve ných zmlu vou o pri stú pe ní 
Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii ná rod né opat re -
nie ale bo úpl ne ale bo čias toč ne po za sta ví uplat ňo va nie
člán kov 1 a 6 na ria de nia rady (EHS) o slo bod nom po hy -
be pra cov ní kov v rám ci spo lo čen stva, môže vlá da Slo -
ven skej re pub li ky na ria de ním usta no vi� uplat ňo va nie
rov na kých (rov no cen ných) opat re ní a ich roz sah voči
to mu to člen ské mu štá tu.

(2) Ak v sú vis los ti so slo bod ným po hy bom osôb na zá -
kla de žia dos ti Slo ven skej re pub li ky ozná mi Eu róp ska
ko mi sia za pod mie nok usta no ve ných zmlu vou o pri stú -
pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii úpl né ale bo 
čias toč né po za sta ve nie uplat ňo va nia člán kov 1 a 6 na -
ria de nia rady (EHS) o slo bod nom po hy be pra cov ní kov
v rám ci spo lo čen stva Slo ven skou re pub li kou z dô vo du
ob no ve nia bež né ho sta vu na trhu prá ce, môže vlá da
Slo ven skej re pub li ky na ria de ním usta no vi�, voči kto ré -
mu člen ské mu štá tu a v akom roz sa hu Slo ven ská re -
pub li ka po za sta ví uplat ňo va nie člán kov 1 a 6 na ria de -
nia rady (EHS) o slo bod nom po hy be pra cov ní kov
v rám ci spo lo čen stva.

Š IES  TA  ČASŤ

SLUŽ BY ZA MEST NA NOS TI POS KY TO VA NÉ
PRÁV NIC KOU OSO BOU A FY ZIC KOU OSO BOU

§ 25

Sprost red ko va nie za mest na nia za úhra du

(1) Sprost red ko va nie za mest na nia za úhra du môže
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29) Člá nok 53 a 56 Eu róp skej do ho dy o pri dru že ní — Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 158/1997 Z. z.
o pod pí sa ní Eu róp skej do ho dy o pri dru že ní uza tvo re nej me dzi Eu róp sky mi spo lo čen stva mi a ich člen ský mi štát mi na stra ne jed nej
a Slo ven skou re pub li kou na stra ne dru hej.

30) Zá kon č. 311/2001 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. 330/1996 Z. z. o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.



vy ko ná va� práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba za pod -
mie nok usta no ve ných tým to zá ko nom, ak má na túto
čin nos� po vo le nie vy da né ús tre dím (ïa lej len „sprost -
red ko va te¾“).

(2) Výš ku úhra dy za sprost red ko va nie za mest na nia
za úhra du do jed ná va sprost red ko va te¾ s práv nic kou
oso bou ale bo fy zic kou oso bou, pre kto rú spro stred kú -
va za mest nan ca.

(3) Od fy zic kej oso by môže sprost red ko va te¾ vy be ra�
po pla tok za služ by sú vi sia ce so sprost red ko va ním za -
mest na nia do ur če nej sumy; ten to po pla tok sprost red -
ko va te¾ vy be rá až po sprost red ko va ní za mest na nia.

(4) Sprost red ko va te¾, kto rý spro stred ku je za mest na -
nie za úhra du v za hra ni čí, uza tvo rí s ob ča nom pí som nú 
do ho du o sprost red ko va ní za mest na nia za úhra du. Do -
ho da o sprost red ko va ní za mest na nia za úhra du ob sa -
hu je naj mä
a) ná zov, ad re su, iden ti fi kač né čís lo za hra nič né ho za -

mest ná va te ¾a a druh eko no mic kej čin nos ti za hra -
nič né ho za mest ná va te ¾a,

b) dĺž ku tr va nia za mest na nia,
c) druh prá ce, mzdu ale bo plat a ïal šie pra cov né pod -

mien ky,
d) spô sob a pod mien ky zdra vot né ho po is te nia a so ciál -

ne ho po is te nia,
e) roz sah zod po ved nos ti sprost red ko va te ¾a za ne do dr -

ža nie pod mie nok do ho dy,
f) výš ku úhra dy za sprost red ko va nie za mest na nia za

úhra du pod ¾a od se ku 3.

(5) Sprost red ko va te¾ je po vin ný in for mo va� ob ča na,
kto ré mu spro stred kú va za mest na nie za úhra du v za -
hra ni čí, o jeho prá vach a po vin nos tiach, kto ré sú vi sia
so za mest na ním v za hra ni čí.

§ 26

Po vo le nie na sprost red ko va nie za mest na nia
za úhra du

(1) Po vo le nie na sprost red ko va nie za mest na nia za
úhra du vydá ús tre die sprost red ko va te ¾o vi naj viac na
ob do bie pia tich ro kov. Na zá kla de pí som nej žia dos ti
sprost red ko va te ¾a môže ús tre die plat nos� po vo le nia
pre dĺ ži�.

(2) Za vy da nie ale bo pre dĺ že nie po vo le nia na sprost -
red ko va nie za mest na nia za úhra du sa pla tí po pla tok
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.31)

(3) Žia dos� o vy da nie po vo le nia na sprost red ko va nie
za mest na nia za úhra du ob sa hu je
a) ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by

a druh eko no mic kej čin nos ti práv nic kej oso by ale bo
meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu fy zic kej
oso by,

b) do kla dy o do siah nu tom stup ni vzde la nia sprost red -
ko va te ¾a; u práv nic kej oso by do kla dy o do siah nu -
tom stup ni vzde la nia zod po ved nej oso by,

c) ok ruh za mest na ní, kto ré bude sprost red ko va te¾
spro stred kú va�,

d) územ ný roz sah sprost red ko va te¾ skej čin nos ti
sprost red ko va te ¾a,

e) spo lu pra cu jú ce sub jek ty sprost red ko va te ¾a v prí pa -
de sprost red ko va nia za mest na nia za úhra du do za -
hra ni čia,

f) ad re su mies ta vý ko nu sprost red ko va nia za mest na -
nia za úhra du a

g) kal ku lá ciu pred po kla da nej výš ky úhra dy za sprost -
red ko va nie za mest na nia za úhra du.

(4) Sú čas �ou žia dos ti o vy da nie po vo le nia na sprost -
red ko va nie za mest na nia za úhra du je
a) pro jekt vy ko ná va nia sprost red ko va nia za mest na nia 

za úhra du vrá ta ne kal ku lá cie pred po kla da ných príj -
mov a vý dav kov,

b) zmlu va o pre ná jme prie sto rov ale bo do klad o vlast -
níc tve prie sto rov,

c) pre u ká za nie ma te riál ne ho vy ba ve nia na vy ko ná va -
nie sprost red ko va nia za mest na nia za úhra du,

d) ok ruh spo lu pra cu jú cich sub jek tov a
e) per so nál ne za bez pe če nie vy ko ná va nia sprost red ko -

va nia za mest na nia za úhra du.

(5) Po vo le nie na sprost red ko va nie za mest na nia za
úhra du ob sa hu je naj mä
a) ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by

a druh eko no mic kej čin nos ti práv nic kej oso by ale bo
meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu fy zic kej
oso by,

b) ob do bie, na kto ré sa po vo le nie na sprost red ko va nie
za mest na nia za úhra du vy dá va,

c) ok ruh za mest na ní, kto ré bude sprost red ko va te¾
spro stred kú va�,

d) územ ný roz sah sprost red ko va te¾ skej čin nos ti
sprost red ko va te ¾a,

e) ad re su mies ta vý ko nu sprost red ko va nia za mest na -
nia za úhra du.

(6) Sprost red ko va te¾ môže vy ko ná va� sprost red ko va -
nie za mest na nia za úhra du, ak je bez ú hon ný, má mi ni -
mál ne úpl né stred né vzde la nie a má na túto čin nos� po -
vo le nie. U práv nic kej oso by musí pod mien ku
bez ú hon nos ti a pod mien ku mi ni mál ne úpl né ho stred -
né ho vzde la nia spĺ ňa� oso ba, kto rá pri sprost red ko va ní 
za mest na nia za úhra du koná v mene sprost red ko va te -
¾a; bez ú hon nos� na úče ly toh to zá ko na sa pre u ka zu je
vý pi som z re gis tra trestov32) nie star ším ako tri me sia ce.

§ 27

Po za sta ve nie čin nos ti a zru še nie po vo le nia na
sprost red ko va nie za mest na nia za úhra du

(1) Ús tre die môže po za sta vi� čin nos� sprost red ko va -
te ¾a pred uply nu tím ob do bia, na kto ré bolo po vo le nie
vy da né, do od strá ne nia ne dos tat kov ale bo zru ši� po vo -
le nie na ná vrh or gá nov pod ¾a od se ku 2.

(2) Ná vrh na po za sta ve nie čin nos ti sprost red ko va te ¾a 
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ale bo zru še nie po vo le nia na sprost red ko va nie za mest -
na nia za úhra du je opráv ne ný poda�
a) prí sluš ný da ňo vý úrad, kto rý zis til po ru še nie práv -

nych pred pi sov v ob las ti daní,33)
b) prí sluš ný úrad, kto rý zis til po ru še nie práv nych

pred pi sov v ob las ti slu žieb za mest na nos ti,
c) Ná rod ný in špek to rát prá ce, kto rý zis til po ru še nie

pra cov nop ráv nych pred pi sov a pred pi sov v ob las ti
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,34) a

d) ob čan, kto rý bol čin nos �ou sprost red ko va te ¾a po -
ško de ný.

§ 28

Po vin nos ti sprost red ko va te ¾a

Sprost red ko va te¾ je po vin ný
a) vies� evi den ciu ob ča nov, kto rým sprost red ko val za -

mest na nie za úhra du, kto rá ob sa hu je naj mä
1. meno, priez vis ko a dá tum na ro de nia, uli cu, obec

ale bo mest skú čas� tr va lé ho po by tu ob ča na, kto -
ré mu bolo sprost red ko va né za mest na nie za úhra -
du,

2. ná zov, ad re su, iden ti fi kač né čís lo za mest ná va te -
¾a a druh eko no mic kej čin nos ti za mest ná va te ¾a,
u kto ré ho bolo sprost red ko va né za mest na nie za
úhra du,

3. štát, do kto ré ho bolo sprost red ko va né za mest na -
nie za úhra du,

4. dá tum sprost red ko va nia za mest na nia za úhra du
a dĺž ku tr va nia sprost red ko va né ho za mest na nia
za úhra du,

b) pos ky to va� raz za rok ús tre diu sprá vu o svo jej čin -
nos ti,

c) za bez pe čo va� ochra nu osob ných úda jov pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,22)

d) vy tvo ri� pod mien ky na vý kon kon tro ly do dr žia va nia
práv nych pred pi sov v ob las ti slu žieb za mest na nos ti
a pos ky to va� in for má cie a do kla dy or gá nom kon tro -
ly.

§ 29

Agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia

(1) Agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia na úče ly toh -
to zá ko na je práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá 
za mest ná va ob ča na v pra cov nom po me re (ïa lej len „do -
čas ný za mest na nec“) na účel jeho do čas né ho pri de le -
nia k uží va te¾ ské mu za mest ná va te ¾o vi.35)

(2) Za do čas né pri de le nie do čas né ho za mest nan ca
môže agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia vy be ra� od
uží va te¾ ské ho za mest ná va te ¾a úhra du v do hod nu tej
výš ke; od do čas né ho za mest nan ca sa po pla tok za do -
čas né pri de le nie ne vy be rá.

(3) Fy zic ká oso ba môže vy ko ná va� čin nos� agen tú ry
do čas né ho za mest ná va nia, ak je bez ú hon ná, má mi ni -
mál ne úpl né stred né vzde la nie a ak má na túto čin nos�

po vo le nie. U práv nic kej oso by musí pod mien ku bez ú -
hon nos ti a pod mien ku mi ni mál ne úpl né ho stred né ho
vzde la nia spĺ ňa� oso ba, kto rá koná v mene agen tú ry
do čas né ho za mest ná va nia; bez ú hon nos� na úče ly toh -
to zá ko na sa pre u ka zu je vý pi som z re gis tra trestov32)
nie star ším ako tri me sia ce.

(4) Po vo le nie na vy ko ná va nie čin nos ti agen tú ry do -
čas né ho za mest ná va nia vydá ús tre die naj viac na ob do -
bie pia tich ro kov. Na zá kla de pí som nej žia dos ti agen tú -
ry do čas né ho za mest ná va nia môže ús tre die plat nos�
po vo le nia pre dĺ ži�.

(5) Žia dos� o vy da nie po vo le nia na vy ko ná va nie čin -
nos ti agen tú ry do čas né ho za mest ná va nia ob sa hu je
a) ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by

a druh eko no mic kej čin nos ti práv nic kej oso by ale bo
meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu fy zic kej
oso by,

b) do kla dy o do siah nu tom stup ni vzde la nia fy zic kej
oso by; u práv nic kej oso by do kla dy o do siah nu tom
stup ni vzde la nia oso by, kto rá koná v mene práv nic -
kej oso by,

c) územ ný roz sah, v kto rom práv nic ká oso ba ale bo fy -
zic ká oso ba bude vy ko ná va� svo ju čin nos�.

(6) Sú čas �ou žia dos ti o vy da nie po vo le nia na vy ko ná -
va nie čin nos ti agen tú ry do čas né ho za mest ná va nia je
a) pro jekt vy ko ná va nia čin nos ti agen tú ry do čas né ho

za mest ná va nia vrá ta ne kal ku lá cie pred po kla da -
ných príj mov a vý dav kov,

b) zmlu va o pre ná jme prie sto rov ale bo do klad o vlast -
níc tve prie sto rov,

c) pre u ká za nie ma te riál ne ho vy ba ve nia na vy ko ná va -
nie čin nos ti agen tú ry do čas né ho za mest ná va nia,

d) ok ruh spo lu pra cu jú cich sub jek tov a
e) per so nál ne za bez pe če nie vy ko ná va nia čin nos ti

agen tú ry do čas né ho za mest ná va nia.

(7) Po vo le nie na vy ko ná va nie čin nos ti agen tú ry do -
čas né ho za mest ná va nia ob sa hu je naj mä
a) ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by

a druh eko no mic kej čin nos ti práv nic kej oso by ale bo
meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu fy zic kej
oso by,

b) ob do bie, na kto ré bolo po vo le nie vy da né,
c) územ ný roz sah, v kto rom agen tú ra do čas né ho za -

mest ná va nia bude vy ko ná va� svo ju čin nos�,
d) ok ruh za mest na ní, na kto ré bude agen tú ra do čas né ho

za mest ná va nia pri de ¾o va� do čas ných za mest nan cov.

(8) Za vy da nie ale bo pre dĺ že nie po vo le nia na vy ko ná -
va nie čin nos ti agen tú ry do čas né ho za mest ná va nia sa
pla tí po pla tok pod ¾a oso bit né ho pred pi su.31)

§ 30

Pra cov né pod mien ky a pod mien ky
za mest ná va nia

(1) Agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia pos ky tu je
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do čas né mu za mest nan co vi ochra nu pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,30) po kia¾ ide o pra cov né pod mien ky a pod -
mien ky za mest ná va nia.

(2) Pos ky to va nie ochra ny do čas né mu za mest nan co vi 
kon tro lu jú prí sluš né or gá ny usta no ve né oso bit ným
pred pi som.34)

§ 31

Po vin nos ti agen tú ry do čas né ho za mest ná va nia

(1) Agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia je po vin ná
a) za bez pe čo va� ochra nu osob ných úda jov do čas né ho

za mest nan ca pod ¾a oso bit né ho pred pi su,22)
b) umož ni� do čas né mu za mest nan co vi uplat ni� prá vo

na slo bo du zdru žo va nia sa a prá vo na ko lek tív ne vy -
jed ná va nie,

c) umož ni� prí stup do čas né mu za mest nan co vi k od -
bor né mu vzde lá va niu ale bo k zís ka niu od bor ných
zruč nos tí, a to aj pred jeho do čas ným pri de le ním
k uží va te¾ ské mu za mest ná va te ¾o vi, s cie ¾om zvý ši�
jeho za mest na te¾ nos�,

d) vy tvo ri� pod mien ky na vý kon kon tro ly do dr žia va nia
vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov v ob las ti
slu žieb za mest na nos ti, pos kyt nú� in for má cie a do -
kla dy or gá nom kon tro ly a

e) pos ky to va� raz za rok ús tre diu sprá vu o svo jej čin nos ti.

(2) Agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia ne smie vy ko -
ná va� zráž ky zo mzdy do čas né ho za mest nan ca s vý -
nim kou zrá žok pod ¾a oso bit né ho pred pi su.36)

(3) Ús tre die môže agen tú re do čas né ho za mest ná va nia 
po za sta vi� čin nos� pred uply nu tím ob do bia, na kto ré
bolo po vo le nie vy da né, do od strá ne nia ne dos tat kov ale -
bo zru ši� po vo le nie na ná vrh or gá nov pod ¾a od se ku 4.

(4) Ná vrh na po za sta ve nie čin nos ti ale bo zru še nie po -
vo le nia na čin nos� agen tú ry do čas né ho za mest ná va nia 
je opráv ne ný poda�
a) prí sluš ný da ňo vý úrad, kto rý zis til po ru še nie práv -

nych pred pi sov v ob las ti daní,33)
b) prí sluš ný úrad, kto rý zis til po ru še nie práv nych

pred pi sov v ob las ti slu žieb za mest na nos ti,
c) Ná rod ný in špek to rát prá ce, kto rý zis til po ru še nie

pra cov nop ráv nych pred pi sov a pred pi sov v ob las ti
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,34)

d) ob čan, kto rý bol čin nos �ou agen tú ry do čas né ho za -
mest ná va nia po ško de ný.

S IED  MA  ČASŤ

AK TÍV NE OPAT RE NIA NA TRHU PRÁ CE

§ 32

Sprost red ko va nie za mest na nia

(1) Sprost red ko va nie za mest na nia na úče ly toh to zá -
ko na je čin nos� za me ra ná na
a) vy h¾a dá va nie pra cov né ho mies ta a po nú ka nie vhod -

né ho za mest na nia uchá dza čo vi o za mest na nie a zá -
u jem co vi o za mest na nie a

b) vy h¾a dá va nie a po nú ka nie vhod ných za mest nan cov
za mest ná va te ¾o vi.

(2) Sú čas �ou sprost red ko va nia za mest na nia je aj evi -
denč ná čin nos�, in for mač né a po ra den ské služ by, ako
aj vy ho to vo va nie zo zna mov vo¾ ných pra cov ných miest
a zo zna mov h¾a da ných za mest na ní uchá dzač mi o za -
mest na nie a zá u jem ca mi o za mest na nie, zve rej ňo va nie
zo zna mov vo¾ ných pra cov ných miest a h¾a da ných za -
mest na ní uchá dzač mi o za mest na nie a zá u jem ca mi
o za mest na nie a ich uve rej ňo va nie na in ter ne te, v tla či
a v ïal ších ma so vo ko mu ni kač ných pros tried koch.

(3) Sprost red ko va nie za mest na nia za bez pe ču je
a) ús tre die,
b) úrad a pra co vi sko zria de né úra dom a
c) práv nic ká oso ba a fy zic ká oso ba, ktoré vy ko ná vajú

sprost red ko va nie za mest na nia za úhra du, sprost -
red ko va nie do čas né ho za mest ná va nia a sprost red -
ko va nie pod po ro va né ho za mest ná va nia pod ¾a toh to
zá ko na, ale bo iná práv nic ká oso ba a fy zic ká oso ba,
kto ré môžu vy ko ná va� sprost red ko va nie za mest ná -
va nia pod ¾a pod mie nok usta no ve ných v pí som nej
do ho de uza tvo re nej s úra dom.

(4) Ús tre die a úrad vy ko ná va jú sprost red ko va nie za -
mest na nia na úze mí Slo ven skej re pub li ky bez plat ne.

(5) Ob čan sa uchá dza o sprost red ko va nie za mest na -
nia na úra de, v kto ré ho územ nom ob vo de má tr va lý po -
byt. Ob čan, kto rý h¾a dá za mest na nie, môže po žia da�
o in for má cie o mož nos tiach za mest na nia kto rý ko¾ vek
úrad.

(6) Prí sluš ný úrad pre ob ča na, kto rý nemá tr va lý po -
byt ani pre chod ný po byt a je v škol skom za ria de ní ale -
bo v za ria de ní so ciál nych slu žieb, je úrad, v kto ré ho
územ nom ob vo de je síd lo škol ské ho za ria de nia ale bo
síd lo za ria de nia so ciál nych slu žieb. Po byt v škol skom
za ria de ní ale bo v za ria de ní so ciál nych slu žieb pre u ka -
zu je ob čan po tvr de ním, kto ré na ten to účel vy dá va
škol ské za ria de nie ale bo za ria de nie so ciál nych slu žieb.

(7) Prí sluš ný úrad pre cu dzin ca, kto ré mu bol ude le ný 
azyl ale bo kto ré mu sa pos ky tlo do čas né úto či sko, je
úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de má cu dzi nec mies to
po by tu.

(8) Úrad vy ko ná va sprost red ko va nie za mest na nia
bez plat ne a ne stran ne; pri tom reš pek tu je vý ber ob ča na 
z po nú ka ných pra cov ných miest a dob ro vo¾ nos� za -
mest ná va te ¾a pri vý be re uchá dza ča o za mest na nie.

(9) Na sprost red ko va nie kon krét ne ho pra cov né ho
mies ta nie je práv ny ná rok.

(10) Úrad na úče ly sprost red ko va nia za mest na nia
a) ve die evi den ciu uchá dza čov o za mest na nie, evi den -

ciu zá u jem cov o za mest na nie a evi den ciu vo¾ ných
pra cov ných miest,

b) pos ky tu je in for mač né a po ra den ské služ by,
c) za bez pe ču je od bor né po ra den ské služ by,
d) pos ky tu je ná hra du čas ti ces tov ných vý dav kov uchá -

dza ča o za mest na nie, kto ré sú vi sia s ab sol vo va ním
vstup né ho po ho vo ru ale bo vý be ro vé ho ko na nia
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u za mest ná va te ¾a, ak je ces tov né vyš šie ako suma
usta no ve ná vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som, kto rý vydá mi nis ter stvo; na ná hra du čas ti ces -
tov ných vý dav kov uchá dza ča o za mest na nie môže
pos kyt nú� úrad pred da vok.

§ 33

Evi den cia uchá dza čov o za mest na nie

(1) Evi den cia uchá dza čov o za mest na nie ob sa hu je
meno a priez vis ko, dá tum na ro de nia, ad re su tr va lé ho
po by tu uchá dza ča o za mest na nie, úda je o jeho kva li fi -
ká cii, od bor ných zruč nos tiach, o dru hu do te raz vy ko -
ná va nej prá ce, in for má cie o jeho zá uj me o ur či té za -
mest na nia, úda je o jeho osob ných a ro din ných
po me roch sú vi sia cich so sprost red ko va ním za mest na -
nia, úda je o jeho zdra vot nom sta ve ozná me né uchá dza -
čom o za mest na nie dob ro vo¾ ne.

(2) Osob né úda je o uchá dza čo vi o za mest na nie je
mož né pos ky to va� tre tej oso be na úče ly sprost red ko va -
nia za mest na nia len so sú hla som uchá dza ča o za mest -
na nie, ak ten to zá kon a oso bit ný pred pis ne us ta no vujú
inak.22)

(3) Na spra co va nie osob ných úda jov o uchá dza čo vi
o za mest na nie, kto ré mu úrad spro stred kú va za mest -
na nie v člen skom štá te Eu róp skej únie, na pos ky to va -
nie tých to úda jov a úda jov o dĺž ke tr va nia za mest na nia
uchá dza ča o za mest na nie v Slo ven skej re pub li ke člen -
ské mu štá tu Eu róp skej únie a Eu róp ske mu úra du pre
ko or di ná ciu sa ne vy ža du je po vo le nie od Úra du na
ochra nu osob ných úda jov pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.22)

§ 34

Za ra de nie do evi den cie uchá dza čov
o za mest na nie

(1) Uchá dzač o za mest na nie, kto rý sa uchá dza na zá -
kla de osob né ho po da nia pí som nej žia dos ti o za ra de nie
do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie na úra de,
v kto ré ho územ nom ob vo de má tr va lý po byt, za ra dí sa
do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie odo dňa osob -
né ho po da nia pí som nej žia dos ti o za ra de nie do evi den -
cie uchá dza čov o za mest na nie.

(2) Ak uchá dzač o za mest na nie po žia dal o za ra de nie
do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie do sied mich
ka len dár nych dní odo dňa
a) skon če nia za mest na nia, za ra dí sa do evi den cie

uchá dza čov o za mest na nie odo dňa na sle du jú ce ho
po skon če ní za mest na nia,

b) skon če nia pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia
samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti, za ra dí sa do evi -
den cie uchá dza čov o za mest na nie odo dňa na sle du -
jú ce ho po skon če ní pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va -
nia samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti,

c) skon če nia sús tav nej prí pra vy na po vo la nie, za ra dí
sa do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie odo dňa
skon če nia sús tav nej prí pra vy na po vo la nie,

d) skon če nia po vin nej vo jen skej služ by, za ra dí sa do
evi den cie uchá dza čov o za mest na nie odo dňa na sle -
du jú ce ho po skon če ní po vin nej vo jen skej služ by,

e) skon če nia osob nej sta rost li vos ti o die �a, za ra dí sa do 
evi den cie uchá dza čov o za mest na nie odo dňa na sle -
du jú ce ho po skon če ní osob nej sta rost li vos ti o die �a,

f) skon če nia osob nej sta rost li vos ti o blíz ku oso bu, kto -
rá je bez vlád na, za ra dí sa do evi den cie uchá dza čov
o za mest na nie odo dňa na sle du jú ce ho po skon če ní
osob nej sta rost li vos ti o blíz ku oso bu, kto rá je bez -
vlád na,

g) skon če nia do čas nej pra cov nej ne schop nos ti, za ra dí
sa do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie odo dňa
na sle du jú ce ho po skon če ní do čas nej pra cov nej ne -
schop nos ti,

h) skon če nia in va li di ty, za ra dí sa do evi den cie uchá -
dza čov o za mest na nie odo dňa na sle du jú ce ho po
skon če ní in va li di ty ale bo

i) skon če nia vý ko nu väz by a vý ko nu tres tu od ňa tia
slo bo dy, za ra dí sa do evi den cie uchá dza čov o za -
mest na nie odo dňa na sle du jú ce ho po skon če ní vý -
ko nu väz by a vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy.

(3) Pod ¾a od se ku 2 sa po stu pu je aj pri za ra de ní do
evi den cie uchá dza čov o za mest na nie u ob ča na, kto rý
ve die so za mest ná va te ¾om súd ny spor o ne plat nos�
skon če nia pra cov né ho po me ru.

(4) Uchá dzač o za mest na nie osved ču je sku toč nos ti
roz hod né pre ve de nie v evi den cii uchá dza čov o za mest -
na nie pri po dá va ní žia dos ti o za ra de nie do evi den cie
uchá dza čov o za mest na nie a je po vin ný naj ne skôr do
troch pra cov ných dní pí som ne ozná mi� úra du kaž dú
zme nu opro ti pred chá dza jú ce mu zá pi su v evi den cii
uchá dza čov o za mest na nie.

(5) Uchá dzač o za mest na nie je po vin ný ak tív ne si h¾a -
da� za mest na nie tak, aby toto h¾a da nie bolo pre u ká za -
te¾ né.

(6) Uchá dzač o za mest na nie je po vin ný by� k dis po zí -
cii úra du do troch pra cov ných dní od do ru če nia pí som -
nej vý zvy ale bo úst ne ho vy zva nia úra dom pri osob nom
kon tak te s uchá dza čom o za mest na nie (ïa lej len „dis -
po ni bi li ta“) na účel sprost red ko va nia za mest na nia, na
účel účas ti v prog ra moch od bor né ho po ra den stva
a prog ra moch ak tív nych opat re ní na trhu prá ce, ako aj
v ak ti vač ných čin nos tiach.

(7) Úrad určí v sú la de s od se kom 8 uchá dza čo vi o za -
mest na nie po vin nos� osob ne sa do sta vi� na úrad ale bo
na mies to ur če né úra dom (ïa lej len „pe rio di ci ta náv -
štev“).

(8) Pe rio di ci ta náv štev je
a) raz za se dem ka len dár nych dní u uchá dza ča o za -

mest na nie, kto rý je dlho do bo ne za mest na ný ob čan,
b) raz za me siac u uchá dza ča o za mest na nie, kto rý sa

zú čas tňu je na akej ko¾ vek for me ak tív nych opat re ní
na trhu prá ce, pro jek tov, prog ra mov a ak ti vít or ga ni -
zo va ných úra dom a ak ti vač ných čin nos tí,

c) raz za 14 ka len dár nych dní u ostat ných uchá dza čov
o za mest na nie.

(9) Uchá dzač o za mest na nie, kto rý zme nou tr va lé ho
po by tu zme nil aj miest ne prí sluš ný úrad, na hlá si túto
zme nu úra du, v kto ré ho územ nom ob vo de má tr va lý
po byt, do troch pra cov ných dní odo dňa zme ny tr va lé ho 
po by tu ale bo odo dňa za ča tia pos ky to va nia so ciál nych
slu žieb v za ria de ní so ciál nych slu žieb. Po byt v za ria de -
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ní so ciál nych slu žieb pre u ka zu je uchá dzač o za mest -
na nie po tvr de ním, kto ré na ten to účel vy dá va za ria de -
nie so ciál nych slu žieb. Prá va a po vin nos ti spo je né
s ve de ním v evi den cii uchá dza čov o za mest na nie pre -
chá dza jú na prí sluš ný úrad dňom zme ny tr va lé ho po -
by tu. Ak uchá dzač o za mest na nie ne oz ná mi túto sku -
toč nos� prí sluš né mu úra du v usta no ve nej le ho te,
pre chá dza jú prá va a po vin nos ti spo je né s evi den ciou
uchá dza čov o za mest na nie na prí sluš ný úrad dňom,
keï ju uchá dzač o za mest na nie ozná mil prí sluš né mu
úra du. Pí som nú do ku men tá ciu pot reb nú na ve de nie
evi den cie uchá dza čov o za mest na nie vy žia da úrad prí -
sluš ný pod ¾a mies ta no vé ho tr va lé ho po by tu ale bo
mies ta pos ky to va nia so ciál nych slu žieb v za ria de ní so -
ciál nych slu žieb od úra du prí sluš né ho pod ¾a pred chá -
dza jú ce ho tr va lé ho po by tu. Ak sa zme ní prí sluš nos�
úra du ur če ná pod ¾a § 32 ods. 5 až 7, toto usta no ve nie
sa po u ži je pri me ra ne.

(10) Do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie sa ne za -
ra dí ob čan, kto rý
a) sús tav ne sa pri pra vu je na po vo la nie,
b) je do čas ne prá ce neschop ný,
c) má ná rok na ma ter ské,
d) má pri zna ný sta ro bný dô cho dok,
e) má pri zna ný vý slu ho vý dô cho dok ale bo in va lid ný

vý slu ho vý dô cho dok ale bo
f) bol vy ra de ný z evi den cie uchá dza čov o za mest na nie

pod ¾a § 36 ods. 1 písm. m) a od se ku 2, a to po ob do -
bie jeho vy ra de nia z evi den cie uchá dza čov o za mest -
na nie usta no ve né v § 36 ods. 3.

§ 35

Sús tav ná prí pra va na po vo la nie

(1) Sús tav ná prí pra va ob ča na na po vo la nie na úče ly
toh to zá ko na je štú dium na stred nej škole37) ale bo štú -
dium na vy so kej ško le do zís ka nia vy so ko škol ské ho
vzde la nia dru hé ho stup ňa.38)

(2) Sús tav ná prí pra va ob ča na na po vo la nie je aj ob -
do bie
a) bez pros tred ne nad vä zu jú ce na skon če nie štú dia na

stred nej ško le, naj dlh šie do kon ca škol ské ho roku,
v kto rom ob čan skon čil štú dium na stred nej ško le,

b) od skon če nia štú dia na stred nej ško le do zá pi su na
štú dium na vy so kú ško lu vy ko na né ho v ka len dár -
nom roku, v kto rom ob čan skon čil štú dium na stred -
nej ško le,

c) po skon če ní po sled né ho roč ní ka stred nej ško ly do
vy ko na nia skúš ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su,37)
naj dlh šie do kon ca škol ské ho roka, v kto rom malo
by� štú dium skon če né,

d) od zís ka nia vy so ko škol ské ho vzde la nia pr vé ho stup -

ňa do zá pi su na vy so ko škol ské štú dium dru hé ho
stup ňa, ak zá pis na vy so ko škol ské štú dium dru hé -
ho stup ňa bol vy ko na ný do kon ca ka len dár ne ho
roka, v kto rom bolo zís ka né vy so ko škol ské vzde la nie 
pr vé ho stup ňa,

e) po skon če ní po sled né ho roč ní ka vy so kej ško ly do vy -
ko na nia štát nej skúš ky, naj dlh šie do kon ca škol ské -
ho roka, v kto rom malo by� štú dium skon če né, a

f) iné ho štú dia ale bo vý uč by, ak sú roz sa hom a úrov -
ňou pos ta ve né na úro veň štú dia na stred ných ško -
lách a vy so kých ško lách v rám ci jed not nej sús ta vy
vzde lá va cích prog ra mov schvá le nej Mi nis ter stvom
škol stva Slo ven skej re pub li ky.

(3) Sús tav ná prí pra va ob ča na na po vo la nie nie je
a) ob do bie, po kto ré sa štú dium pre ru ši lo, a
b) štú dium or ga ni zo va né ex ter nou for mou pod ¾a oso -

bit ných pred pi sov.39)

(4) Sús tav ná prí pra va ob ča na na po vo la nie sa za čí na
naj skôr od za čiat ku škol ské ho roku pr vé ho roč ní ka
ško ly; u štu den tov vy so kých škôl sa za čí na dňom zá pi -
su na vy so kú ško lu. Sús tav ná prí pra va ob ča na na po -
vo la nie sa kon čí dňom usta no ve ným v oso bit ných
pred pi soch.39)

§ 36

Vy ra de nie z evi den cie uchá dza čov o za mest na nie

(1) Úrad vy ra dí uchá dza ča o za mest na nie z evi den cie
uchá dza čov o za mest na nie dňom
a) ná stu pu do za mest na nia,
b) za ča tia pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo -

stat nej zá rob ko vej čin nos ti; za za čia tok pre vádz ko -
va nia ale bo vy ko ná va nia samo stat nej zá rob ko vej
čin nos ti sa po va žu je deň pri hlá se nia sa na po is te nie
v ne za mest na nos ti naj skôr odo dňa po da nia pri hláš -
ky na po is te nie v ne za mest na nos ti,

c) ná stu pu na sús tav nú prí pra vu na po vo la nie,
d) ná stu pu na po vin nú vo jen skú služ bu, kto rá sa vy -

ko ná va ako zá klad ná služ ba ale bo ná hrad ná služ ba, 
na ïal šiu vo jen skú služ bu, kto rá sa vy ko ná va ako
prí prav ná služ ba, na mi mo riad nu vo jen skú služ -
bu40) ale bo ná stu pu na ci vil nú služ bu,41)

e) ná stu pu na vý kon tres tu od ňa tia slo bo dy,
f) vza tia do vý ko nu väz by,
g) pri zna nia sta ro bné ho dô chod ku,
h) pri zna nia vý slu ho vé ho dô chod ku ale bo in va lid né ho

vý slu ho vé ho dô chod ku pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,16)

i) vzni ku ná ro ku na ma ter ské,
j) úmr tia,

k) od cho du do cu dzi ny na ob do bie dlh šie ako 15 ka len -
dár nych dní s vý nim kou lie če nia v cu dzi ne,
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l) za ča tia vy ko ná va nia zá rob ko vej čin nos ti v cu dzi ne a
m) po žia da nia o vy ra de nie z evi den cie uchá dza čov o za -

mest na nie.

(2) Úrad vy ra dí uchá dza ča o za mest na nie z evi den cie
uchá dza čov o za mest na nie dňom zis te nia
a) vy ko ná va nia prá ce bez pra cov né ho po me ru ale bo

ob dob né ho pra cov né ho vz�a hu,
b) ne do dr ža nia dis po ni bi li ty bez váž nych dô vo dov,
c) ne spo lup rá ce s úra dom ale bo
d) že mu bolo v cu dzi ne ude le né po vo le nie na za mest -

na nie.

(3) V prí pa doch vy ra de nia z evi den cie uchá dza čov
o za mest na nie z dô vo dov pod ¾a od se ku 1 písm. m)
a z dô vo dov pod ¾a od se ku 2 úrad zno vu za ra dí uchá -
dza ča o za mest na nie do evi den cie uchá dza čov o za -
mest na nie po uply nu tí šies tich me sia cov odo dňa jeho
vy ra de nia z evi den cie uchá dza čov o za mest na nie.

(4) Za váž ny dô vod pod ¾a od se ku 2 písm. b) a od se ku
5 písm. d) sa po va žu je,
a) ak mies to vý ko nu za mest na nia a po va ha za mest na -

nia man že la ale bo ak mies to vý ko nu za mest na nia
a po va ha za mest na nia ne u mož ňu jú za bez pe či� spre -
vá dza nie die �a �a do de sia tich ro kov veku do pred -
škol ské ho za ria de nia ale bo do ško ly, a

b) zdra vot ný stav uchá dza ča o za mest na nie po sú de ný
pod ¾a § 19 ods. 1 a zdra vot ný stav blíz kych osôb42) na 
zá kla de pí som né ho vy jad re nia ošet ru jú ce ho le ká ra
ale bo roz hod nu tia zdra vot níc ke ho za ria de nia.

(5) Za ne spo lup rá cu uchá dza ča o za mest na nie s úra -
dom pod ¾a od se ku 2 písm. c) sa po va žu je
a) od miet nu tie vhod né ho za mest na nia,
b) od miet nu tie účas ti na ak tív nych opat re niach na

trhu prá ce a na ak ti vač nej čin nos ti uchá dza čom
o za mest na nie,

c) od miet nu tie účas ti na pro jek te za me ra nom na udr -
žia va nie pra cov ných ná vy kov for mou men ších obec -
ných slu žieb,

d) ne skon če nie účas ti na ak tív nych opat re niach na
trhu prá ce a na ak ti vač nej čin nos ti uchá dza čom
o za mest na nie bez váž nych dô vo dov,

e) ne do sta ve nie sa na úrad ale bo na mies to ur če né
úra dom na úče ly pod ¾a § 34 ods. 8,

f) ne pred lo že nie do kla dov pod ¾a od se ku 4 a § 19 ods. 2
v ter mí ne ur če nom úra dom a ús tre dím, ak ne do dr -
ža nie ter mí nu spô so bil uchá dzač o za mest na nie,

g) ne pre u ká za nie h¾a da nia si za mest na nia,
h) ne do dr žia va nie lie čeb né ho re ži mu uchá dza čom

o za mest na nie po čas jeho do čas nej pra cov nej ne -
schop nos ti,

i) ne do dr žia va nie po vin nos ti pod ¾a § 34 ods. 6.

(6) Do klad o pri zna ní sta ro bné ho dô chod ku na úče ly
od se ku 1 písm. g) pos ky tu je úra du uchá dzač o za mest -
na nie ale bo So ciál na po is �ov ňa na po žia da nie úra du.

§ 37

Evi den cia zá u jem cov o za mest na nie

(1) Evi den cia zá u jem cov o za mest na nie ob sa hu je

pot reb né osob né úda je o zá u jem co vi o za mest na nie,
naj mä úda je o jeho kva li fi ká cii, od bor ných zruč nos -
tiach, zís ka ných pra cov ných skú se nos tiach v do te raj -
ších za mest na niach, in for má cie o jeho zá uj me o ur či té
za mest na nia a ïal šie sú vi sia ce úda je.

(2) Osob né úda je o zá u jem co vi o za mest na nie je mož -
né pos ky to va� tre tej oso be na úče ly sprost red ko va nia
za mest na nia len so sú hla som zá u jem cu o za mest na -
nie, ak ten to zá kon a oso bit ný pred pis ne us ta no vujú
inak.22)

§ 38

Za ra de nie do evi den cie zá u jem cov o za mest na nie

(1) Zá u jem ca o za mest na nie, kto rý sa uchá dza na zá -
kla de po da nia pí som nej žia dos ti ale bo inej for my žia -
dos ti o sprost red ko va nie vhod né ho za mest na nia, sa
za ra dí do evi den cie zá u jem cov o za mest na nie na úra de
odo dňa po da nia žia dos ti.

(2) Zá u jem ca o za mest na nie pod ¾a od se ku 1 môže
poda� žia dos� o sprost red ko va nie za mest na nia na kto -
rý ko¾ vek úrad ale bo aj na viac úra dov.

(3) Úrad pri za ra de ní do evi den cie zá u jem cov o za -
mest na nie pos kyt ne zá u jem co vi o za mest na nie in for -
má cie o vo¾ ných pra cov ných mies tach a o mož nos tiach
vy h¾a dá va nia vo¾ ných pra cov ných miest.

(4) Úrad pos ky tu je zá u jem co vi o za mest na nie aj in -
for mač né a po ra den ské služ by a od bor né po ra den ské
služ by.

§ 39

Vy ra de nie z evi den cie zá u jem cov o za mest na nie

Úrad vy ra dí zá u jem cu o za mest na nie z evi den cie  zá -
ujemcov o za mest na nie dňom
a) sprost red ko va nia vhod né ho za mest na nia ale bo
b) po žia da nia o vy ra de nie z evi den cie.

§ 40

Evi den cia vo¾ ných pra cov ných miest

Vo¾ né pra cov né mies to na úče ly sprost red ko va nia za -
mest na nia je novo vy tvo re né pra cov né mies to ale bo
exis tu jú ce ne ob sa de né pra cov né mies to, na kto ré za -
mest ná va te¾ chce pri ja� za mest nan ca.

§ 41

Evi den cia za mest ná va te ¾ov

Úrad na úče ly vy h¾a dá va nia vo¾ ných pra cov ných
miest ve die evi den ciu za mest ná va te ¾ov vo svo jom
územ nom ob vo de.

§ 42

In for mač né a po ra den ské služ by

(1) Úrad pos ky tu je ob ča nom, uchá dza čom o za mest -
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na nie, zá u jem com o za mest na nie a za mest ná va te ¾om
in for mač né a po ra den ské služ by.

(2) In for mač né a po ra den ské služ by na úče ly toh to
zá ko na sú služ by pri
a) vo¾ be po vo la nia,
b) vý be re za mest na nia vrá ta ne zme ny za mest na nia a
c) vý be re za mest nan ca.

(3) In for mač né a po ra den ské služ by na úče ly toh to
zá ko na sú aj služ by pri pos ky to va ní in for má cií a od bor -
ných rád o
a) mož nos tiach za mest na nia na úze mí Slo ven skej re -

pub li ky a v za hra ni čí,
b) pred po kla doch na vý kon po vo la nia,
c) mož nos tiach a pod mien kach účas ti na prog ra moch

ak tív nych opat re ní na trhu prá ce a na ak ti vač nej
čin nos ti,

d) pod mien kach ná ro ku na dáv ku v ne za mest na nos ti a
e) pod mien kach účas ti v part ner stvách vy tvo re ných

na pod po ru roz vo ja za mest na nos ti v územ nom ob vo -
de úra du.

(4) In for mač né a po ra den ské služ by pre vo¾ bu po vo -
la nia za hŕ ňa jú naj mä pos ky to va nie in for má cií a od bor -
ných rád o dru hoch po vo la ní a o pred po kla doch a po -
žia dav kách na vý kon ur či té ho po vo la nia.

(5) In for mač né a po ra den ské služ by pre vý ber za -
mest na nia a jeho zme nu za hŕ ňa jú
a) po sú de nie osob ných pred po kla dov, schop nos tí

a zís ka ných od bor ných zruč nos tí uchá dza ča o za -
mest na nie a zá u jem cu o za mest na nie a

b) pos ky to va nie in for má cií a od bor ných rád sú vi sia -
cich so zdra vot ný mi a kva li fi kač ný mi po žia dav ka mi
na pra cov né mies ta.

(6) In for mač né a po ra den ské služ by pri vý be re za -
mest nan ca za hŕ ňa jú pos ky to va nie in for má cií a od bor -
ných rád za mest ná va te ¾om pri h¾a da ní vhod né ho za -
mest nan ca na kon krét ne pra cov né mies to.

(7) In for mač né a po ra den ské služ by pos ky tu je úrad
bez plat ne.

§ 43

Od bor né po ra den ské služ by

(1) Úrad môže za bez pe či� uchá dza čo vi o za mest na nie
od bor né po ra den ské služ by.

(2) Od bor né po ra den ské služ by na úče ly toh to zá ko -
na sú za me ra né na rie še nie prob lé mov spo je ných s pra -
cov ným uplat ne ním uchá dza ča o za mest na nie, na vy -
tvá ra nie sú la du me dzi jeho osob nost ný mi
pred po klad mi a po žia dav ka mi na vy ko ná va nie ur či té -
ho za mest na nia, na ovplyv ňo va nie roz ho do va nia
a sprá va nia sa uchá dza ča o za mest na nie, ako aj na
jeho so ciál nu a pra cov nú adap tá ciu.

(3) Od bor nú po ra den skú čin nos� vy ko ná va po rad ca,
kto rý zís kal vy so ko škol ské vzde la nie.

(4) Úrad môže za bez pe či� od bor né po ra den ské služ by 

v rám ci in di vi du ál ne ho po ra den stva ale bo sku pi no vé -
ho po ra den stva.

(5) Úrad za ru ču je uchá dza čo vi o za mest na nie ve de -
né mu v evi den cii uchá dza čov o za mest na nie v ur če nej
dĺž ke v rám ci od bor ných po ra den ských slu žieb vy pra -
co va nie in di vi du ál ne ho akč né ho plá nu na pod po ru
jeho pra cov né ho uplat ne nia.

(6) In di vi du ál ny akč ný plán na úče ly toh to zá ko na je pí -
som ný do ku ment, kto rý na zá kla de po sú de nia osob nost -
ných pred po kla dov, schop nos tí a od bor ných zruč nos tí
uchá dza ča o za mest na nie ur ču je druh a roz sah po mo ci
pot reb nej na u¾ah če nie jeho pra cov né ho uplat ne nia a vy -
me dzu je na ten to účel kon krét ne po stu po vé kro ky. In di -
vi du ál ny akč ný plán vy pra cú va uchá dzač o za mest na nie
v úz kej sú čin nos ti s od bor ným po rad com. Po jeho vy pra -
co va ní a vzá jom nom od sú hla se ní sa in di vi du ál ny akč ný
plán stá va pre uchá dza ča o za mest na nie zá väz ný.

(7) Úrad pos ky tu je uchá dza čo vi o za mest na nie ná -
hra du čas ti ces tov ných vý dav kov sú vi sia cich s jeho
účas �ou na ak ti vi tách ur če ných v in di vi du ál nom akč -
nom plá ne, ak o túto ná hra du pí som ne po žia da.

(8) Ces tov né vý dav ky na úče ly toh to zá ko na je ces tov -
né hro mad ný mi do prav ný mi pros tried ka mi z mies ta tr -
va lé ho pobytu43) ale bo z mies ta pre chod né ho pobytu44)
do mies ta ko na nia ak ti vít ur če ných v in di vi du ál nom
akč nom plá ne a spä�.

(9) Úrad môže za bez pe či� od bor né po ra den ské služ by 
sám ale bo pros tred níc tvom fy zic kej oso by ale bo práv -
nic kej oso by, kto rá má opráv ne nie na vy ko ná va nie ta -
kejto čin nos ti pod ¾a oso bit né ho predpisu11) (ïa lej len
„do dá va te¾ služ by“).

(10) Úrad uza tvo rí s do dá va te ¾om služ by pí som nú do -
ho du o za bez pe če ní od bor ných po ra den ských slu žieb.
Do ho da o za bez pe če ní od bor ných po ra den ských slu -
žieb ob sa hu je naj mä
a) za me ra nie od bor ných po ra den ských slu žieb za bez -

pe čo va ných do dá va te ¾om služ by,
b) po čet uchá dza čov o za mest na nie, kto rým do dá va te¾

služ by pos kyt ne od bor né po ra den ské služ by,
c) dá tum za ča tia pos ky to va nia od bor ných po ra den -

ských slu žieb,
d) mies to vý ko nu od bor ných po ra den ských slu žieb,
e) cenu od bor ných po ra den ských slu žieb,
f) spô sob a ter mín úhra dy opráv ne ných ná kla dov za

od bor né po ra den ské služ by a
g) zá vä zok do dá va te ¾a od bor ných po ra den ských slu -

žieb na hlá si� kaž dú zme nu poč tu uchá dza čov o za -
mest na nie, kto rým pos ky tu je od bor né po ra den ské
služ by.

(11) Na vý ber do dá va te ¾a od bor ných po ra den ských
slu žieb pod ¾a od se ku 9 sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.19)

§ 44

Vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce

(1) Vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce na úče ly toh -
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to zá ko na je te o re tic ká ale bo prak tic ká prí pra va, kto rá
umož ňu je zís ka� nové ve do mos ti a od bor né zruč nos ti
na účel pra cov né ho uplat ne nia uchá dza ča o za mest na -
nie a zá u jem cu o za mest na nie vo vhod nom za mest na ní
ale bo na účel udr ža nia za mest nan ca v za mest na ní. Pri
ur čo va ní ob sa hu a roz sa hu vzde lá va nia a prí pra vy pre
trh prá ce sa vy chá dza z do te raj šej úrov ne ve do mos tí
a od bor ných zruč nos tí uchá dza ča o za mest na nie,  zá -
ujemcu o za mest na nie a za mest nan ca tak, aby boli
účel ne vy u ži té pri zís ka va ní no vých ve do mos tí a od bor -
ných zruč nos tí.

(2) Vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce na úče ly toh -
to zá ko na nie je zvý še nie stup ňa vzde la nia pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov.39)

(3) Rov na ko ako pri vzde lá va ní a prí pra ve pre trh prá -
ce sa po stu pu je aj v prí pa de
a) te o re tic kej prí pra vy ale bo prak tic kej prí pra vy, ak

uchá dzač o za mest na nie ale bo zá u jem ca o za mest -
na nie, ale bo za mest na nec po skon če ní po vin nej
škol skej do chádz ky ne zís kal žiad nu kva li fi ká ciu,

b) špe ciál ne ho ško le nia pre uchá dza ča o za mest na nie
ale bo zá u jem cu o za mest na nie za me ra ných na h¾a -
da nie ale bo na zís ka nie za mest na nia,

c) prí prav né ho kur zu na do da toč né ukon če nie zá klad -
né ho vzde la nia uchá dza ča o za mest na nie ale bo  zá -
ujemcu o za mest na nie,

d) prí prav né ho kur zu na pri jí ma cie skúš ky na stred nú
ško lu uchá dza ča o za mest na nie ale bo zá u jem cu
o za mest na nie a

e) kur zu pre ob ča na so zdra vot ným pos tih nu tím umož -
ňu jú ce ho jeho vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce.

(4) Vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce nie je te o re -
tic ká ale bo prak tic ká prí pra va, kto rú
a) je za mest ná va te¾ po vin ný za bez pe čo va� pre za mest -

nan ca pod ¾a prí sluš ných práv nych pred pi sov a na
kto rej je za mest na nec po vin ný sa zú čas tňo va� v sú -
vis los ti s vý ko nom svoj ho za mest na nia,

b) za mest na nec ab sol vu je z vlast né ho zá uj mu bez
toho, žeby z h¾a di ska ním vy ko ná va nej prá ce u za -
mest ná va te ¾a bola ne vy hnut ná pot re ba zme ny jeho
do te raj šej kva li fi ká cie.

(5) Vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce pod ¾a toh to
zá ko na za bez pe ču je
a) úrad pre uchá dza ča o za mest na nie a pre zá u jem cu

o za mest na nie a
b) za mest ná va te¾ pre svoj ho za mest nan ca.

(6) Vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce pod ¾a toh to
zá ko na si môžu za bez pe či� aj uchá dzač o za mest na nie
a zá u jem ca o za mest na nie z vlast nej ini cia tí vy na vlast -
né ná kla dy.

§ 45

Ná rod ný prog ram vzde lá va nia
a prí pra vy pre trh prá ce

(1) Ús tre die a úrad v spo lu prá ci s iný mi or gán mi štát -
nej sprá vy, so za mest ná va te¾ mi, s územ nou samo sprá -

vou a mi mo vlád ny mi or ga ni zá cia mi môžu vy pra co va�
ná rod ný prog ram vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce.

(2) Ná rod ný prog ram vzde lá va nia a prí pra vy pre trh
prá ce za bez pe ču je ús tre die.

§ 46

Vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce uchá dza ča
o za mest na nie a zá u jem cu o za mest na nie

(1) Úrad môže za bez pe či� uchá dza čo vi o za mest na nie
a zá u jem co vi o za mest na nie vzde lá va nie a prí pra vu pre
trh prá ce na zá kla de zhod no te nia jeho schop nos tí, pra -
cov ných skú se nos tí, od bor ných zruč nos tí, do siah nu -
té ho stup ňa vzde la nia a zdra vot nej spô so bi los ti na prá -
cu naj mä v prí pa de
a) ne dos tat ku od bor ných ve do mos tí a od bor ných zruč -

nos tí,
b) pot re by zme ny ve do mos tí a od bor ných zruč nos tí

vzh¾a dom na do pyt na trhu prá ce a
c) stra ty schop nos ti vy ko ná va nia pra cov nej čin nos ti

v do te raj šom za mest na ní.

(2) Úrad môže uhra di� do dá va te ¾o vi vzde lá va nia
a prí pra vy pre trh prá ce ná kla dy na vzde lá va nie a prí -
pra vu pre trh prá ce uchá dza ča o za mest na nie až do
výš ky 100 % a ná kla dy na vzde lá va nie pre trh prá ce zá -
u jem cu o za mest na nie až do výš ky 50 % na zá kla de
uza tvo re nej pí som nej do ho dy.

(3) Do ho da pod ¾a od se ku 2 ob sa hu je naj mä
a) ná zov a ad re su vzde lá va cie ho za ria de nia,
b) mies to rea li zá cie vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá -

ce,
c) dĺž ku tr va nia vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce

vrá ta ne dá tu mu za čiat ku a skon če nia,
d) spô sob ove re nia ve do mos tí zís ka ných ab sol vo va ním

vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce,
e) kal ku lá ciu ná kla dov na jed né ho účast ní ka,
f) po čet uchá dza čov o za mest na nie a po čet zá u jem cov

o za mest na nie, pre kto rých úrad za bez pe ču je vzde -
lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce,

g) cel ko vú sumu opráv ne ných ná kla dov, kto ré úrad
uhra dí, a

h) spô sob a ter mín úhra dy opráv ne ných ná kla dov.

(4) Uchá dza čo vi o za mest na nie, kto ré mu úrad za bez -
pe ču je vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce, úrad uhra -
dí vý dav ky na stra vo va nie, uby to va nie a vý dav ky na
ces tov né z mies ta tr va lé ho po by tu ale bo pre chod né ho
po by tu do mies ta ko na nia vzde lá va nia a prí pra vy pre
trh prá ce a spä� pod ¾a oso bit né ho pred pi su;21) zá u jem -
co vi o za mest na nie úrad tie to ná kla dy ne uh rá dza.

(5) Úrad môže pos kyt nú� prí spe vok na služ by pre ro -
di nu s de� mi uchá dza čo vi o za mest na nie, kto rý sa zú -
čas tňu je na vzde lá va ní a na prí pra ve pre trh prá ce
a kto rý je ro dič sta ra jú ci sa o die �a pred za ča tím po vin -
nej škol skej do chádz ky ale bo oso ba pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,45) kto rá sa sta rá o die �a pred za ča tím po vin -
nej škol skej do chádz ky, ak o ten to prí spe vok po žia da
pí som ne.
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(6) Prí spe vok na služ by pre ro di nu s de� mi na úče ly
toh to zá ko na je úhra da čas ti pre u ká za ných vý dav kov
na po byt die �a �a v pred škol skom za ria de ní ale bo úhra -
da čas ti pre u ká za ných vý dav kov na sta rost li vos� o die -
�a pos ky to va nú fy zic kou oso bou, kto rá má opráv ne nie
na vy ko ná va nie ta kej čin nos ti.11)

(7) Úrad môže za bez pe či� vzde lá va nie a prí pra vu pre
trh prá ce uchá dza čo vi o za mest na nie a zá u jem co vi
o za mest na nie pre do všet kým v rám ci ce lo štát nych pro -
jek tov a prog ra mov vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce 
schvá le ných ús tre dím a rea li zo va ných úra dom ale bo
pro jek tov a prog ra mov schvá le ných a rea li zo va ných
úra dom na zá kla de uza tvo re nej pí som nej do ho dy me -
dzi uchá dza čom o za mest na nie a úra dom a na zá kla de
uza tvo re nej pí som nej do ho dy me dzi zá u jem com o za -
mest na nie a úra dom.

(8) Do ho da o vzde lá va ní a prí pra ve pre trh prá ce  po -
d¾a od se ku 7 ob sa hu je naj mä
a) pro fe sij né za me ra nie vzde lá va nia a prí pra vy pre trh

prá ce a spô sob jeho zís ka nia,
b) mies to ko na nia vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce,
c) dĺž ku tr va nia vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce

vrá ta ne dá tu mu jeho za čiat ku a skon če nia, spô sob,
roz sah a pod mien ky úhra dy opráv ne ných ná kla dov
úra dom,

d) prá va a po vin nos ti účast ní kov vzde lá va nia a prí pra -
vy pre trh prá ce,

e) po dro bnos ti o úhra de ná hrad vý dav kov za stra vo va -
nie, ná kla dov za uby to va nie a ces tov ných vý dav kov
do mies ta ko na nia vzde lá va nia a prí pra vy pre trh
prá ce uchá dza čo vi o za mest na nie, kto rý sa zú čas t -
ňu je na vzde lá va ní a na prí pra ve pre trh prá ce,

f) zá vä zok zá u jem cu o za mest na nie, že vrá ti úra du ná -
kla dy uhra de né za jeho vzde lá va nie a prí pra vu pre
trh prá ce, ak vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce
ne skon čí bez váž nych dô vo dov.

(9) Uchá dzač o za mest na nie a zá u jem ca o za mest na -
nie môžu z váž nych zdra vot ných dô vo dov, ro din ných
dô vo dov a osob ných dô vo dov, kto ré u neho na sta li po -
čas vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce, pre ru ši� toto
vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce, ale bo od stú pi� od
do ho dy; váž nos� dô vo dov po su dzu je úrad.

(10) Na vý ber do dá va te ¾a vzde lá va nia a prí pra vy pre
trh prá ce uchá dza ča o za mest na nie a zá u jem cu o za -
mest na nie sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.19)

§ 47

Vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce za mest nan ca

(1) Vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce za mest nan -
ca na úče ly toh to zá ko na vy ko ná va za mest ná va te¾ v zá -
uj me ïal šie ho pra cov né ho uplat ne nia svo jich za mest -
nan cov for mou vše obec né ho vzde lá va nia a prí pra vy pre 
trh prá ce za mest nan ca a špe ci fic ké ho vzde lá va nia
a prí pra vy pre trh prá ce za mest nan ca.

(2) Vše obec né vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce
za mest nan ca na úče ly toh to zá ko na je te o re tic ká ale bo
prak tic ká prí pra va, kto rá pos ky tu je ve do mos ti a od bor -

né zruč nos ti ši ro ko vy u ži te¾ né u via ce rých za mest ná va -
te ¾ov a kto ré pri spie va jú k zlep še niu za mest na te¾ nos ti
za mest nan ca.

(3) Špe ci fic ké vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce za -
mest nan ca na úče ly toh to zá ko na je te o re tic ká ale bo
prak tic ká prí pra va, kto rá pos ky tu je ve do mos ti a od bor -
né zruč nos ti vy u ži te¾ né u sú čas né ho za mest ná va te ¾a
a kto ré sú iba čias toč ne vy u ži te¾ né u iných za mest ná -
va te ¾ov.

(4) Vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce za mest nan ca 
sa usku toč ňu jú v pra cov nom čase a sú pre káž kou
v prá ci na stra ne za mest nan ca; za toto ob do bie pat rí
za mest nan co vi ná hra da mzdy vo výš ke jeho prie mer né -
ho me sač né ho zá rob ku. Mimo pra cov né ho času sa
vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce za mest nan ca
usku toč ňujú len vte dy, ak je to ne vy hnut né vzh¾a dom
na spô sob ich za bez pe če nia.

(5) Na zá kla de uza tvo re nej pí som nej do ho dy môže
úrad pos kyt nú� za mest ná va te ¾o vi prí spe vok na vzde lá -
va nie a na prí pra vu pre trh prá ce za mest nan ca naj viac
do výš ky 90 % opráv ne ných ná kla dov na vzde lá va nie
a na prí pra vu pre trh prá ce za mest nan ca, ak po ich
skon če ní bude za mest ná va te¾ za mest ná va� za mest -
nan ca naj me nej po čas dva nás tich me sia cov ale bo ak
sa vzde lá va nie a prí pra va pre trh prá ce za mest nan ca
usku toč ňu jú ako sú čas� opat re ní, kto ré umož ňu jú
pred ís� hro mad né mu pre púš �a niu ale bo ob me dzi� hro -
mad né pre púš �a nie.

(6) Opráv ne né ná kla dy na vzde lá va nie a prí pra vu pre
trh prá ce za mest nan cov pre u ká za né za mest ná va te ¾om
sú
a) ná hra da mzdy za mest nan cov zú čas tňu jú cich sa na

vzde lá va ní a na prí pra ve pre trh prá ce pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,46)

b) ná hra da ces tov ných vý dav kov za mest nan cov zú čas t -
ňu jú cich sa na vzde lá va ní a na prí pra ve pre trh prá -
ce pod ¾a oso bit né ho predpisu21) a

c) ostat né ná kla dy za mest ná va te ¾a bez pros tred ne sú -
vi sia ce so vzde lá va ním a prí pra vou pre trh prá ce za -
mest nan cov za mest ná va te ¾a.

(7) Do ho da o pos kyt nu tí prí spev ku na vzde lá va nie
a na prí pra vu pre trh prá ce za mest nan ca uza tvo re ná
pod ¾a od se ku 5 ob sa hu je naj mä
a) za me ra nie vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce,
b) dĺž ku tr va nia vzde lá va nia a prí pra vy pre trh prá ce

vrá ta ne dá tu mu za čiat ku a skon če nia,
c) kal ku lá ciu opráv ne ných ná kla dov na jed né ho

účast ní ka,
d) výš ku úhra dy opráv ne ných ná kla dov,
e) pod mien ky pos ky to va nia úhra dy opráv ne ných ná -

kla dov,
f) pod mien ky vrá te nia uhra de ných opráv ne ných ná -

kla dov v prí pa de ne do dr ža nia do ho dy.

(8) Za mest ná va te¾, kto rý po žia da úrad o prí spe vok
pod ¾a od se ku 5, môže vy u ži� služ by vzde lá va cie ho za -
ria de nia len v prí pa de, ak bolo vy bra té úra dom pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.19)
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(9) Za mest ná va te¾ môže za bez pe či� vzde lá va nie a prí -
pra vu pre trh prá ce za mest nan ca aj v iných vzde lá va -
cích za ria de niach, ak toto vzde lá va nie a prí pra vu pre
trh prá ce fi nan cu je z vlast ných zdro jov.

§ 48

Vý ber do dá va te ¾a vzde lá va nia

Vzde lá va nie a prí pra vu pre trh prá ce uchá dza ča o za -
mest na nie, zá u jem cu o za mest na nie a za mest nan ca
pod ¾a toh to zá ko na za bez pe ču je úrad pros tred níc tvom
do dá va te ¾a vzde lá va nia, kto rý
a) má na túto čin nos� po vo le nie,
b) má akre di tá ciu vy da nú Akre di tač nou ko mi siou Mi -

nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky pre ïal šie
vzde lá va nie na prí sluš ný prog ram vzde lá va nia
a prípravy47) a

c) bol vy bra tý úra dom ve rej ným ob sta rá va ním pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.19)

§ 49

Prí spe vok na samo stat nú zá rob ko vú čin nos�

(1) Samo stat ná zá rob ko vá čin nos� na úče ly toh to zá -
ko na je
a) vy ko ná va nie po ¾no hos po dár skej vý ro by vrá ta ne

hos po dá re nia v le soch a na vod ných plo chách pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,9)

b) pre vádz ko va nie ale bo vy ko ná va nie živ nos ti pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,11)

c) vy ko ná va nie čin nos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi su,12)
d) vy ko ná va nie čin nos ti spo loč ní ka ve rej nej ob chod nej 

spo loč nos ti a kom ple men tá ra ko man dit nej spo loč -
nos ti pod ¾a oso bit né ho predpisu13) a

e) vy ko ná va nie čin nos ti pod ¾a § 25, § 29 a 58.

(2) Prí spe vok na samo stat nú zá rob ko vú čin nos� sa
pos ky tu je uchá dza čo vi o za mest na nie ve de né mu v evi -
den cii uchá dza čov o za mest na nie v ur če nej dĺž ke, kto rý 
za čne a bude túto čin nos� vy ko ná va� ne pre tr ži te naj -
me nej dva roky, ak o prí spe vok na samo stat nú zá rob -
ko vú čin nos� po žia da pí som ne. Prí spe vok na samo stat -
nú zá rob ko vú čin nos� sa pos ky tu je na úhra du
pre u ká za ných ná kla dov sú vi sia cich so samo stat nou
zá rob ko vou čin nos �ou (ïa lej len „prí spe vok“). Prí spe -
vok sa ne po sky tu je uchá dza čo vi o za mest na nie, kto rý
je ob ča nom so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 
písm. a), kto ré mu bol pos kyt nu tý prí spe vok pod ¾a § 57
a 60.

(3) Prí spe vok sa pos ky tu je vo výš ke naj viac 100 %
z 24-násobku mi ni mál nej cel ko vej ceny prá ce plat nej
ku kon cu ka len dár ne ho me sia ca, kto rý pred chá dza ka -
len dár ne mu me sia cu, v kto rom sa prí spe vok pos ky tu -
je.

(4) Mi ni mál na cel ko vá cena prá ce na úče ly toh to zá -
ko na je sú čet mi ni mál nej mzdy a úhra dy po ist né ho na
zdra vot né po is te nie, po ist né ho na so ciál ne po is te nie

a prí spev ku na sta ro bné dô chod ko vé spo re nie pla te -
ných za mest ná va te ¾om.

(5) Výš ka prí spev ku je zá vis lá od typu re gió nu opráv -
ne né ho na pos ky to va nie štát nej po mo ci pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,48) od prí sluš nos ti uchá dza ča o za mest -
na nie ku sku pi ne zne vý hod ne ných uchá dza čov
o za mest na nie pod ¾a § 8 a prie mer nej mie ry evi do va nej
ne za mest na nos ti v ok rese.

(6) Prí spe vok pos ky tu je úrad, v kto ré ho územ nom
ob vo de sa vy tvo rí pra cov né mies to na samo stat nú zá -
rob ko vú čin nos�.

(7) Úrad uza tvo rí s uchá dza čom o za mest na nie pí -
som nú do ho du o pos kyt nu tí prí spev ku. Do ho da o  po -
skytnutí prí spev ku ob sa hu je naj mä
a) druh samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti,
b) ma xi mál nu výš ku prí spev ku,
c) spô sob pos ky to va nia prí spev ku,
d) dá tum za ča tia pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia

samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti,
e) spô sob a le ho tu na pre u ká za nie po u ži tia pos kyt nu -

té ho prí spev ku,
f) spô sob vrá te nia prí spev ku ale bo jeho čas ti v prí pa de

ne spl ne nia do hod nu tých pod mie nok,
g) zá vä zok uchá dza ča o za mest na nie, že ozná mi úra du

kaž dú zme nu do hod nu tých pod mie nok naj ne skôr
do 30 ka len dár nych dní.

(8) Pod mien kou uza tvo re nia do ho dy o pos kyt nu tí
prí spev ku pod ¾a od se ku 7 je ab sol vo va nie prí pra vy na
za ča tie pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo stat -
nej zá rob ko vej čin nos ti, kto rú uchá dza čo vi o za mest -
na nie za bez pe čí úrad, a pred lo že nie pod ni ka te¾ ské ho
zá me ru uchá dza ča o za mest na nie spo lu s pred po kla -
da ný mi ná klad mi na za ča tie pre vádz ko va nia ale bo vy -
ko ná va nia samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti. Ná le ži tos -
ti pod ni ka te¾ ské ho zá me ru určí ús tre die vnú tor ným
pred pi som.

(9) Ob čan, kto rý pre stal pre vádz ko va� ale bo vy ko ná -
va� samo stat nú zá rob ko vú čin nos� pred uply nu tím
dvoch ro kov, je po vin ný vrá ti� po mer nú čas� prí spev ku
pri pa da jú cu na čas, po kto rý sa ne pre vádz ko va la ale bo
ne vy ko ná va la samo stat ná zá rob ko vá čin nos�, v le ho te
do troch me sia cov, ak sa s úra dom ne do hod ne na inej
le ho te. Vrá te nie prí spev ku sa ne po ža du je, ak sa pre -
vádz ko va nie ale bo vy ko ná va nie samo stat nej zá rob ko -
vej čin nos ti skon či lo z dô vo du úmr tia ale bo zo zdra vot -
ných dô vo dov na zá kla de po sú de nia pod ¾a § 19.

§ 50

Prí spe vok na za mest ná va nie zne vý hod ne né ho
uchá dza ča o za mest na nie

(1) Prí spe vok na za mest ná va nie zne vý hod ne né ho
uchá dza ča o za mest na nie pod ¾a § 8 ve de né ho v evi den -
cii uchá dza čov o za mest na nie v ur če nej dĺž ke sa pos ky -
tu je za mest ná va te ¾o vi, kto rý pri jme zne vý hod ne né ho
uchá dza ča o za mest na nie do pra cov né ho po me ru na
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47) Zá kon č. 386/1997 Z. z. o ïal šom vzde lá va ní a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 387/1996 Z. z. o za mest na nos ti 
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48) Zá kon č. 231/1999 Z. z. o štát nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



vy tvo re né pra cov né mies to (ïa lej len „prí spe vok“). Prí -
spe vok sa pos ky tu je me sač ne vo výš ke naj viac 100 %
cel ko vej ceny prá ce na jed né ho zne vý hod ne né ho uchá -
dza ča o za mest na nie pri ja té ho za mest ná va te ¾om na vy -
tvo re né pra cov né mies to. Prí spe vok sa ne po sky tu je na
za mest ná va nie zne vý hod ne né ho uchá dza ča o za mest -
na nie, kto rý je ob ča nom so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), na kto ré ho za mest na nie bol
pos kyt nu tý prí spe vok pod ¾a § 56 a 60.

(2) Za vy tvo re nie pra cov né ho mies ta u za mest ná va te -
¾a sa po va žu je zvý še nie poč tu pra cov ných miest, kto ré
pred sta vu je v prie me re za 12 ka len dár nych me sia cov
v po rov na ní s rov na kým pred chá dza jú cim ob do bím cel -
ko vý ná rast poč tu za mest nan cov u za mest ná va te ¾a.

(3) Cel ko vá cena prá ce na úče ly toh to zá ko na je sú čet
mzdy a úhra dy po ist né ho na zdra vot né po is te nie, po -
ist né ho na so ciál ne po is te nie a prí spev ku na sta ro bné
dô chod ko vé spo re nie, pla te ných za mest ná va te ¾om.

(4) Prí spe vok pos ky tu je za mest ná va te ¾o vi úrad,
v kto ré ho územ nom ob vo de sa vy tvo rí pra cov né mies to, 
ak o ten to prí spe vok za mest ná va te¾ pí som ne po žia da.

(5) Prí spe vok sa pos ky tu je naj viac po čas 24 me sia cov 
od uza tvo re nia pí som nej do ho dy o pos kyt nu tí prí spev -
ku pod ¾a od se ku 7.

(6) Výš ka prí spev ku a dĺž ka pos ky to va nia prí spev ku
zá vi sia od prí sluš nos ti ok resu, v kto rom sa vy tvo rí pra -
cov né mies to k typu re gió nu opráv ne né ho na pos ky to -
va nie štát nej po mo ci pod ¾a oso bit né ho pred pi su,48) od
zá väz ku za mest ná va te ¾a za mest ná va� ne pre tr ži te po -
čas 12 me sia cov za mest nan ca, na kto ré ho bol pos kyt -
nu tý prí spe vok, a od prie mer nej mie ry evi do va nej ne za -
mest na nos ti v ok rese.

(7) Úrad uza tvo rí so za mest ná va te ¾om pí som nú do -
ho du o pos kyt nu tí prí spev ku. Do ho da o pos kyt nu tí prí -
spev ku ob sa hu je naj mä
a) po čet pra cov ných miest a ich pro fe sij nú štruk tú ru,
b) ma xi mál nu výš ku prí spev ku,
c) po čet me sia cov za mest ná va nia zne vý hod ne né ho

uchá dza ča o za mest na nie,
d) zá vä zok za mest ná va te ¾a za mest ná va� zne vý hod ne -

né ho uchá dza ča o za mest na nie ne pre tr ži te po čas 12
me sia cov v prí pa de pos ky to va nia prí spev ku pod ¾a
od se ku 5,

e) po čet me sia cov pos ky to va nia prí spev ku,
f) spô sob pos ky to va nia prí spev ku,
g) zá vä zok úra du, že bude pos ky to va� za mest ná va te ¾o -

vi prí spe vok me sač ne, naj ne skôr do 30 ka len dár -
nych dní odo dňa pred lo že nia do kla dov za mest ná va -
te ¾om, a

h) zá vä zok za mest ná va te ¾a, že do ur če né ho ter mí nu
pred lo ží pra cov né zmlu vy za mest nan cov a naj ne -
skôr do 30 ka len dár nych dní ozná mi úra du kaž dé
skon če nie pra cov né ho po me ru.

§ 51

Prí spe vok na vy ko ná va nie ab sol vent skej pra xe

(1) Ab sol vent ská prax na úče ly toh to zá ko na je zís ka -
nie od bor ných zruč nos tí a prak tic kých skú se nos tí

u za mest ná va te ¾a, kto ré zod po ve da jú do siah nu té mu
stup ňu vzde la nia ab sol ven ta ško ly.

(2) Ab sol vent ská prax sa vy ko ná va na zá kla de uza -
tvo re nej pí som nej do ho dy o ab sol vent skej pra xi me dzi
ab sol ven tom ško ly ve de ným v evi den cii uchá dza čov
o za mest na nie v ur če nej dĺž ke a úra dom a na zá kla de
uza tvo re nej pí som nej do ho dy me dzi úra dom a za mest -
ná va te ¾om.

(3) Ab sol vent ská prax sa vy ko ná va naj viac šes� me -
sia cov, pri čom týž den ný pra cov ný čas je 20 ho dín. Za -
čia tok pra cov né ho času a jeho roz vrh ur ču je za mest ná -
va te¾. Po skon če ní ab sol vent skej pra xe vydá
za mest ná va te¾ ab sol ven to vi ško ly po tvr de nie o vy ko na -
ní ab sol vent skej pra xe.

(4) Po čas vy ko ná va nia ab sol vent skej pra xe pos ky tu je 
úrad ab sol ven to vi ško ly pa u šál ny prí spe vok vo výš ke
1 000 Sk me sač ne na úhra du jeho ne vy hnut ných osob -
ných vý dav kov spo je ných s vy ko ná va ním ab sol vent -
skej pra xe. Úrad pos kyt ne ab sol ven to vi ško ly ná hra du
po ist né ho na úra zo vé po is te nie po čas vy ko ná va nia ab -
sol vent skej pra xe, ak ab sol vent ško ly uza tvo rí zmlu vu
o úra zo vom po is te ní pod ¾a od se ku 8 písm. g).

(5) Za mest ná va te ¾o vi, u kto ré ho ab sol vent ško ly vy -
ko ná va ab sol vent skú prax, pos ky tu je úrad pa u šál ny
prí spe vok vo výš ke 1 000 Sk me sač ne na úhra du jeho
ne vy hnut ných vý dav kov spo je ných s vy ko ná va ním ab -
sol vent skej pra xe jed ným ab sol ven tom ško ly.

(6) Po čas vy ko ná va nia ab sol vent skej pra xe má ab sol -
vent ško ly ná rok na vo¾ no v roz sa hu de sia tich pra cov -
ných dní. Ten to ná rok vzni ká naj skôr po uply nu tí
dvoch me sia cov vy ko ná va nia ab sol vent skej pra xe.

(7) Ok rem pos kyt nu tia vo¾ na v roz sa hu de sia tich pra -
cov ných dní za mest ná va te¾ ospra ve dl ní ab sol ven to vi
ško ly ne prí tom nos� na vy ko ná va ní ab sol vent skej pra xe 
z dô vo du jeho do čas nej pra cov nej ne schop nos ti ale bo
z dô vo du ošet ro va nia čle na ro di ny.

(8) Do ho da uza tvo re ná pod ¾a od se ku 2 me dzi úra dom 
a ab sol ven tom ško ly ob sa hu je naj mä
a) zá vä zok úra du za bez pe či� ab sol ven to vi ško ly vy ko -

ná va nie ab sol vent skej pra xe u do hod nu té ho za -
mest ná va te ¾a,

b) zá vä zok ab sol ven ta ško ly vy ko ná va� ab sol vent skú
prax u za mest ná va te ¾a do hod nu té ho úra dom,

c) za čia tok a dĺž ku vy ko ná va nia ab sol vent skej pra xe,
d) druh vy ko ná va ných pra cov ných čin nos tí po čas vy -

ko ná va nia ab sol vent skej pra xe,
e) zá vä zok ab sol ven ta ško ly do dr žia va� vše obec ne zá -

väz né práv ne pred pi sy, vnú tor né pred pi sy za mest -
ná va te ¾a a pred pi sy na za is te nie bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri vy ko ná va ní ab sol vent skej pra -
xe, s kto rý mi bol pre u ká za te¾ ne oboz ná me ný,

f) zá vä zok ab sol ven ta ško ly uhra di� úra du ná hra du
ško dy, kto rú spô so bil za mest ná va te ¾o vi úmy sel ným
ko na ním,

g) zá vä zok ab sol ven ta ško ly uza tvo ri� po ist nú zmlu vu
o úra zo vom po is te ní po čas vy ko ná va nia ab sol vent -
skej pra xe,

h) zá vä zok úra du uhrá dza� ab sol ven to vi ško ly pa u šál -
ny prí spe vok pod ¾a od se ku 4 do de sia tich dní po
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uply nu tí ka len dár ne ho me sia ca, za kto rý sa pa u šál -
ny prí spe vok pos ky tu je.

(9) Do ho da me dzi úra dom a za mest ná va te ¾om uza -
tvo re ná pod ¾a od se ku 2 ob sa hu je naj mä
a) zá vä zok za mest ná va te ¾a vy tvá ra� ab sol ven to vi ško ly

pod mien ky na vy ko ná va nie ab sol vent skej pra xe,
b) druh vy ko ná va ných pra cov ných čin nos tí po čas vy -

ko ná va nia ab sol vent skej pra xe,
c) zá vä zok za mest ná va te ¾a pre u ká za te¾ ne oboz ná mi�

ab sol ven ta ško ly so vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi
pred pis mi, s vnú tor ný mi pred pis mi a pred pis mi na
za is te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri vy ko ná -
va ní ab sol vent skej pra xe,

d) zá vä zok za mest ná va te ¾a vies� evi den ciu do chádz ky
ab sol ven ta ško ly a pred kla da� ju me sač ne do de sia -
tich pra cov ných dní po uply nu tí ka len dár ne ho me -
sia ca úra du,

e) zá vä zok za mest ná va te ¾a ozná mi� úra du ne ú čas� ab -
sol ven ta ško ly na vy ko ná va ní ab sol vent skej pra xe,
ako aj pred čas né skon če nie vy ko ná va nia ab sol vent -
skej pra xe naj ne skôr do dvoch pra cov ných dní,

f) zá vä zok za mest ná va te ¾a, že po ve re ným za mest nan -
com úra du umož ní vy ko na� kon tro lu pl ne nia tej to
do ho dy,

g) zá vä zok úra du pra vi del ne me sač ne po u ka zo va� za -
mest ná va te ¾o vi na jeho účet pa u šál ny prí spe vok
pod ¾a od se ku 5 do de sia tich dní po uply nu tí ka len -
dár ne ho me sia ca, za kto rý sa pa u šál ny prí spe vok
pos ky tu je.

§ 52

Prí spe vok na ak ti vač nú čin nos�

(1) Ak ti vač ná čin nos� na úče ly toh to zá ko na je pod po -
ra udr žia va nia pra cov ných ná vy kov uchá dza ča o za -
mest na nie. Ak ti vač ná čin nos� sa vy ko ná va v roz sa hu
naj me nej de sia tich ho dín týž den ne.

(2) Ak ti vač ná čin nos� sa môže vy ko ná va� for mou
men ších obec ných slu žieb pre obec or ga ni zo va ných ob -
cou a for mou dob ro vo¾ níc kych prác or ga ni zo va ných
práv nic kou oso bou alebo fy zic kou oso bou uve de nou
v od se ku 5.

(3) Men šie obec né služ by pre obec or ga ni zo va né ob -
cou na úče ly toh to zá ko na je for ma ak ti vač nej čin nos ti
uchá dza ča o za mest na nie vy ko ná va ním prác, kto ré sú
ur če né na zlep še nie eko no mic kých pod mie nok, so ciál -
nych pod mie nok, kul túr nych pod mie nok a ži vot né ho
pros tre dia oby va te ¾ov obce.

(4) Na úče ly or ga ni zo va nia men ších obec ných slu žieb 
pre obec pod ¾a od se ku 3 úrad pos ky tu je obci raz za me -

siac o uchá dza čoch o za mest na nie, kto rí majú v obci tr -
va lý po byt, tie to úda je:
a) meno, priez vis ko a dá tum na ro de nia,
b) uli cu, obec ale bo mest skú čas� tr va lé ho po by tu,
c) do siah nu tý stu peň vzde la nia, zís ka né od bor né zruč -

nos ti ale bo druh do te raz vy ko ná va nej prá ce,
d) dĺž ku ve de nia v evi den cii uchá dza čov o za mest na -

nie a
e) in for má ciu o tom, či je po be ra te ¾om dáv ky v hmot nej

nú dzi.49)

(5) Dob ro vo¾ níc ke prá ce na úče ly toh to zá ko na je for -
ma ak ti vač nej čin nos ti uchá dza ča o za mest na nie vy ko -
ná va ním vše obec ne pro speš ných čin nos tí u práv nic kej
oso by ale bo u fy zic kej oso by, kto rou je
a) roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá cia

pos ky tu jú ca so ciál ne služ by,50)
b) za ria de nie so ciál nych slu žieb,50)
c) štá tom uzna ná cir kev, ná bo žen ská spoločnos�51)

a nimi zria de ná or ga ni zá cia,52)
d) Slo ven ský Čer ve ný kríž,
e) In šti tút pre pra cov nú re ha bi li tá ciu ob ča nov so zme -

ne nou pra cov nou schop nos �ou v Bra ti sla ve,
f) Re ha bi li tač né stre di sko pre zra ko vo pos tih nu tých

ob ča nov v Le vo či,
g) za ria de nie zria de né pod ¾a § 12 písm. h),
h) škola39) a škol ské za ria de nie,53)
i) zdra vot níc ke za ria de nie,54)
j) roz poč to vá or ga ni zá cia a prí spev ko vá or ga ni zá cia

v ob las ti kul tú ry,55)
k) mi mo vlád na or ga ni zá cia, kto rou je naj mä

1. ob čian ske zdru že nie,56)
2. ne zis ko vá or ga ni zá cia pos ky tu jú ca vše obec ne

pro speš né služ by,57)
3. nadácia58) vy ko ná va jú ca ve rej no pros peš nú čin -

nos�,
4. ne in ves tič ný fond59) vy ko ná va jú ci ve rej no pros -

peš nú čin nos�.

(6) Úrad pos ky tu je obci, práv nic kej oso be a fy zic kej
oso be prí spe vok, kto rý možno po u ži� na úhra du čas ti
ná kla dov na ochran né pra cov né pros tried ky, úra zo vé
po is te nie uchá dza čov o za mest na nie vy ko ná va jú cich
ak ti vač nú čin nos� a na úhra du čas ti cel ko vej ceny prá -
ce za mest nan ca, kto rý or ga ni zu je ak ti vač nú čin nos�
uchá dza čov o za mest na nie.

(7) Prí spe vok pod ¾a od se ku 6 sa pos ky tu je na zá kla de 
uza tvo re nej pí som nej do ho dy me dzi úra dom a ob cou,
na zá kla de uza tvo re nej pí som nej do ho dy me dzi úra -
dom a práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso bou pod ¾a
od se ku 5 písm. a) až j) a na zá kla de uza tvo re nej pí som -
nej do ho dy me dzi úra dom a mi mo vlád nou or ga ni zá -
ciou pod ¾a od se ku 5 písm. k) me sač ne vo výš ke naj viac
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49) Zá kon č. 599/2003 Z. z. o po mo ci v hmot nej nú dzi a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
50) Zá kon č. 195/1998 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
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59) Zá kon č. 147/1997 Z. z. o ne in ves tič ných fon doch a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 207/1996 Z. z. 



10 % z cel ko vej mi ni mál nej ceny prá ce pod ¾a § 49 ods. 4 
na jed né ho uchá dza ča o za mest na nie vy ko ná va jú ce ho
ak ti vač nú čin nos�, naj dlh šie po čas tr va nia ak ti vač nej
čin nos ti.

(8) Cel ko vá výš ka prí spev ku pos ky to va né ho pod ¾a
od se ku 6 je zá vis lá od poč tu uchá dza čov o za mest na nie 
pri ja tých na vy ko ná va nie ak ti vač nej čin nos ti a od poč -
tu za mest nan cov, kto rí or ga ni zu jú vy ko ná va nie ak ti -
vač nej čin nos ti.

(9) Prí spe vok pos ky tu je úrad, v kto ré ho územ nom
ob vo de
a) sa obec na chá dza,
b) má síd lo práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba uve de -

ná v od se ku 5 písm. a) až j),
c) má síd lo mi mo vlád na or ga ni zá cia uve de ná v od se ku 5

písm. k).

(10) Do ho da uza tvo re ná pod ¾a od se ku 7 ob sa hu je naj -
mä
a) po čet uchá dza čov o za mest na nie pri ja tých na vy ko -

ná va nie ak ti vač nej čin nos ti a dĺž ku tr va nia ich ak ti -
vač nej čin nos ti,

b) po čet za mest nan cov, kto rí budú or ga ni zo va� ak ti -
vač nú čin nos�,

c) druh a roz sah vy ko ná va nej ak ti vač nej čin nos ti,
d) cel ko vú výš ku, ter mín a dĺž ku pos ky to va nia prí -

spev ku pod ¾a od se ku 6,
e) po čet ho dín vy ko ná va nia ak ti vač nej čin nos ti týž -

den ne jed ným uchá dza čom o za mest na nie a po čet
od pra co va ných ho dín týž den ne jed ným za mest nan -
com, kto rý or ga ni zu je vy ko ná va nie ak ti vač nej čin -
nos ti,

f) zá vä zok úra du, že pos kyt ne prí spe vok pod ¾a od se ku 6
me sač ne, naj ne skôr do 30 ka len dár nych dní odo
dňa pred lo že nia do hod nu tých do kla dov,

g) zá vä zok obce, práv nic kej oso by ale bo fy zic kej oso by,
ale bo mi mo vlád nej or ga ni zá cie pod ¾a od se ku 5
písm. k), že ozná mi úra du kaž dé ne do dr ža nie roz sa -
hu ho dín vy ko ná va nia ak ti vač nej čin nos ti uchá dza -
čom o za mest na nie,

h) zá vä zok obce, práv nic kej oso by ale bo fy zic kej oso by,
ale bo mi mo vlád nej or ga ni zá cie pod ¾a od se ku 5
písm. k), že ozná mi úra du kaž dé skon če nie pra cov -
né ho po me ru naj ne skôr do 30 ka len dár nych dní, ak
na or ga ni zo va nie ak ti vač nej čin nos ti bol pri ja tý
uchá dzač o za mest na nie z evi den cie uchá dza čov
o za mest na nie.

§ 53

Prí spe vok na s�a ho va nie za prá cou

(1) Prí spe vok na s�a ho va nie za prá cou na úče ly toh to
zá ko na je ná hra da pre u ká za ných vý dav kov sú vi sia cich 
so s�a ho va ním z mies ta tr va lé ho po by tu do mies ta vý -
ko nu no vé ho za mest na nia, ak je mies to vý ko nu no vé ho 
za mest na nia vzdia le né od mies ta tr va lé ho po by tu naj -
me nej 30 km (ïa lej len „prí spe vok“).

(2) Prí spe vok pos ky tu je úrad uchá dza čo vi o za mest -
na nie ve de né mu v evi den cii uchá dza čov o za mest na nie
v ur če nej dĺž ke, kto ré mu sprost red ko val vhod né za -
mest na nie ale bo kto rý si na šiel za mest na nie sám mimo 

mies ta svoj ho tr va lé ho po by tu, ak o prí spe vok po žia da
pí som ne.

(3) Prí spe vok sa pos ky tu je v prí pa de, ak pri zme ne
mies ta vý ko nu no vé ho za mest na nia do šlo k zme ne
mies ta tr va lé ho po by tu za mest nan ca.

(4) Ak o prí spe vok po žia da jú pí som ne oba ja man že lia
ve de ní v evi den cii uchá dza čov o za mest na nie, prí spe -
vok pos kyt ne úrad len jed né mu z man že lov.

(5) Prí spe vok pos ky tu je úrad raz za dva roky, jed no -
ra zo vo, vo výš ke naj viac 10 000 Sk.

§ 54

Pro jek ty a prog ra my

(1) Za ak tív ne opat re nia na trhu prá ce sa po va žu jú aj
pro jek ty pre važ ne fi nan co va né zo zdro jov Eu róp ske ho
so ciál ne ho fon du, a to naj mä
a) pro jek ty na zlep še nie pos ta ve nia uchá dza čov o za -

mest na nie na trhu prá ce, kto ré schva ¾u je mi nis ter -
stvo a rea li zu je ús tre die; tie to pro jek ty sú fi nan co va -
né pre važ ne zo zdro jov Eu róp ske ho so ciál ne ho
fon du po schvá le ní mi nis ter stvom ale bo z iných
zdro jov schvá le ných mi nis ter stvom,

b) pro jek ty na zlep še nie pos ta ve nia uchá dza čov o za -
mest na nie na trhu prá ce, kto ré schva ¾u je ús tre die
a rea li zu je úrad; tie to pro jek ty sú fi nan co va né pre -
važ ne zo zdro jov Eu róp ske ho so ciál ne ho fon du po
schvá le ní ús tre dím,

c) pro jek ty na zlep še nie pos ta ve nia uchá dza čov o za -
mest na nie na trhu prá ce, kto ré schva ¾u je mi nis ter -
stvo a rea li zu je úrad ale bo práv nic ká oso ba ale bo fy -
zic ká oso ba.

(2) Za ak tív ne opat re nia na trhu prá ce sa po va žu jú aj
pro jek ty a prog ra my fi nan co va né ale bo spo lu fi nan co -
va né zo štát ne ho roz po čtu ale bo z iných zdro jov, a to
naj mä
a) pro jek ty na ove re nie no vých ak tív nych opat re ní na

trhu prá ce, kto ré schva ¾u je mi nis ter stvo a rea li zu je
ús tre die; tie to pro jek ty sú fi nan co va né zo štát ne ho
roz po čtu po schvá le ní mi nis ter stvom,

b) pro jek ty na ove re nie no vých opat re ní na trhu prá ce,
kto ré schva ¾u je ús tre die a rea li zu je úrad; tie to pro -
jek ty sú fi nan co va né zo štát ne ho roz po čtu po schvá -
le ní ús tre dím,

c) pro jek ty a prog ra my na zlep še nie si tu á cie roz vo ja za -
mest na nos ti v územ nom ob vo de úra du v rám ci part -
ner stiev pod ¾a § 10 schvá le ných vý bo rom a rea li zo -
va ných part ner stva mi vy tvo re ný mi na ten to účel;
tie to pro jek ty a prog ra my môžu by� spo lu fi nan co va -
né zo štát ne ho roz po čtu po schvá le ní mi nis ter stvom,

d) pro jek ty a prog ra my na pod po ru roz vo ja re gio nál nej
za mest na nos ti schvá le ných vý bo rom a rea li zo va -
ných úra dom, kto ré môžu by� spo lu fi nan co va né zo
štát ne ho roz po čtu,

e) pro jek ty a prog ra my pod po ry za mest na nos ti a vzde -
lá va nia pre trh prá ce uchá dza čov o za mest na nie, zá -
u jem cov o za mest na nie a za mest nan cov sú vi sia cich
s rea li zá ciou výz namných in ves tí cií schvá le né vlá -
dou Slo ven skej re pub li ky, rea li zo va né ús tre dím a fi -
nan co va né zo štát ne ho roz po čtu ale bo z iných zdro -
jov,
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f) pro jek ty na vy ko ná va nie a or ga ni zo va nie ak ti vač nej
čin nos ti schvá le né a fi nan co va né ús tre dím zo štát -
ne ho roz po čtu ale bo z iných zdro jov.

(3) Na pro jek ty a prog ra my rea li zo va né pod ¾a od se ku 1
sa ne po sky tu jú prí spev ky pod ¾a § 32 ods. 10 písm. d),
§ 43 ods. 7, § 46, § 49 až 53, § 56, § 57, § 59 a 60.

ÔSMA ČASŤ

POD PO RA ZA MEST NÁ VA NIA OB ČA NOV
SO ZDRA VOT NÝM POS TIH NU TÍM

§ 55

Chrá ne ná diel ňa a chrá ne né pra co vi sko

(1) Chrá ne ná diel ňa a chrá ne né pra co vi sko sú pra co -
vi ská zria de né práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso -
bou, v kto rých pra cu je naj me nej 50 % ob ča nov so zdra -
vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), kto rí nie
sú schop ní ná js� si za mest na nie na ot vo re nom trhu
prá ce, ale bo pra co vi ská, na kto rých sa ob ča nia so zdra -
vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) za ško ¾u jú 
a v kto rých sú pra cov né pod mien ky vrá ta ne ná ro kov na 
pra cov ný vý kon pri spô so be né zdra vot né mu sta vu ob -
ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1
písm. a). Za zria de nie chrá ne né ho pra co vi ska sa po va -
žu je aj zria de nie jed not li vé ho pra cov né ho mies ta, kto ré 
práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba vy tvo ri la ale bo
pri spô so bi la zdra vot né mu sta vu ob ča na so zdra vot -
ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a). Chrá ne né
pra co vi sko môže by� zria de né aj v do mác nos ti ob ča na
so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a).
Pos ta ve nie chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra co vi s -
ka pri zná úrad na zá kla de klad né ho po sud ku or gá nu
na ochra nu zdra via.60)

(2) Za chrá ne nú diel ňu ale bo chrá ne né pra co vi sko
pod ¾a toh to zá ko na sa po va žu je aj vý rob né druž stvo in -
va li dov, ak spĺ ňa pod mien ky pod ¾a od se ku 1.

(3) Chrá ne ná diel ňa a chrá ne né pra co vi sko sú ur če -
né pre do všet kým na pra cov né uplat ne nie ob ča nov so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), kto -
rým za mest ná va te¾ ne mô že pos kyt nú� vhod né za mest -
na nie na iných pra co vis kách. V chrá ne nej diel ni ale bo
na chrá ne nom pra co vi sku môžu pra co va� aj ob ča nia,
kto rým sa pos ky tu je zís ka nie od bor ných zruč nos tí,
a za mest nan ci, kto rí pre ohroz e nie zdra via nie sú do -
čas ne spô so bi lí vy ko ná va� do te raj šie za mest na nie, ak
pre nich za mest ná va te¾ nemá iné vhod né za mest na nie.

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba je po vin ná
vies� oso bit nú evi den ciu ná kla dov, vý ko nov a hos po -
dár ske ho vý sled ku chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho
pra co vi ska.

§ 56

Prí spe vok na zria de nie chrá ne nej diel ne ale bo
chrá ne né ho pra co vi ska a na ich za cho va nie

(1) Za mest ná va te ¾o vi, kto rý zria di chrá ne nú diel ňu
ale bo chrá ne né pra co vi sko, pos ky tu je sa prí spe vok na

zria de nie chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho  praco -
viska (ïa lej len „prí spe vok“).

(2) Prí spe vok na jed no zria de né pra cov né mies to
v chrá ne nej diel ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku sa
pos ky tu je vo výš ke naj viac 100 % z 24-násobku mi ni -
mál nej cel ko vej ceny prá ce pod ¾a § 49 ods. 4 plat nej ku
kon cu ka len dár ne ho me sia ca, kto rý pred chá dza ka len -
dár ne mu me sia cu, v kto rom sa prí spe vok pos ky tu je.

(3) Prí spe vok pos kyt nu tý pod ¾a od se ku 2 sa zvy šu je
o pre u ká za né do da toč né ná kla dy v po rov na ní s  pre -
ukázanými ná klad mi na vy tvo re nie pra cov né ho mies ta
pre uchá dza ča o za mest na nie, kto rý nie je ob ča nom so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), sú vi -
sia ce s
a) roz ší re ním chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra -

co vi ska, ale bo s úpra vou ich prie sto rov,
b) vy ba ve ním chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra -

co vi ska stroj mi, za ria de nia mi a pra cov ný mi po môc -
ka mi pot reb ný mi na vy ko ná va nie čin nos ti ob ča nom
so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a)
v chrá ne nej diel ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku,

c) in šta lá ciou stro jov, za ria de ní a pra cov ných po mô -
cok pod ¾a písm. b),

d) pre na ja tím prie sto rov, ak ne jde o pre ná jom ne by to -
vých prie sto rov me dzi blíz ky mi oso ba mi,

e) splá ca ním úro kov z úče lo vé ho úve ru na ná kup za -
ria de nia.

(4) Prí spe vok na úhra du pre u ká za ných do da toč ných
ná kla dov pod ¾a od se ku 3 sa pos ky tu je aj na pri spô so -
be nie jed not li vé ho pra cov né ho mies ta, kto ré sa na chá -
dza mimo chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra co vi s -
ka, zdra vot né mu sta vu ob ča na so zdra vot ným
pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a).

(5) Prí spe vok pod ¾a od se ku 3 sa pos ky tu je aj samo -
stat ne, vo výš ke naj viac 100 % z 12-násobku mi ni mál -
nej cel ko vej ceny prá ce pod ¾a § 49 ods. 4 plat nej ku dňu 
ka len dár ne ho me sia ca, kto rý pred chá dza ka len dár ne -
mu me sia cu, v kto rom sa prí spe vok pos ky tu je.

(6) Prí spe vok pod ¾a od se kov 2 až 5 sa ne po sky tu je na
za kú pe nie ne hnu te¾ nos ti, na prí stav bu a re kon štruk -
ciu vlast nej ne hnu te¾ nos ti ani na ná kup mo to ro vé ho
vo zid la s vý nim kou lí zin gu na ná kup mo to ro vé ho vo zid -
la.

(7) Prí spe vok pod ¾a od se kov 2 až 6 pos ky tu je za mest -
ná va te ¾o vi úrad, v kto ré ho územ nom ob vo de sa zria di
chrá ne ná diel ňa ale bo chrá ne né pra co vi sko, ak o ten to
prí spe vok za mest ná va te¾ pí som ne po žia da; sú čas �ou
žia dos ti je pod ni ka te¾ ský zá mer a kal ku lá cia pred po -
kla da ných ná kla dov na zria de nie chrá ne nej diel ne ale -
bo chrá ne né ho pra co vi ska.

(8) Pra cov né mies ta, na kto rých zria de nie bol pos kyt -
nu tý prí spe vok pod ¾a od se kov 2 až 5, môžu sa ob sa dzo -
va� len ob čan mi so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9
ods. 1 písm. a). Iný mi za mest nan ca mi sa môžu tie to
pra cov né mies ta ob sa di�, ak sú do čas ne vo¾ né, iba
s pred chá dza jú cim pí som ným sú hla som úra du, a to na 
ob do bie ne pre sa hu jú ce de vä� me sia cov a v prí pa de
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osôb so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm.
b) na ob do bie ne pre sa hu jú ce 24 me sia cov.

(9) Dĺž ka tr va nia zria de nej chrá ne nej diel ne ale bo
chrá ne né ho pra co vi ska je naj me nej tri roky. Ak práv -
nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba túto pod mien ku ne spl -
ní, je po vin ná vrá ti� po mer nú čas� prí spev ku zod po ve -
da jú cu ob do biu, počas kto rého v chrá ne nej diel ni ale bo 
na chrá ne nom pra co vi sku ne bo la vy ko ná va ná pra cov -
ná čin nos�, naj ne skôr do troch me sia cov, ak sa s úra -
dom ne do hod ne na inej le ho te.

(10) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba je po vin ná
na hlá si� do 30 ka len dár nych dní úra du všet ky zme ny
na tých pra cov ných mies tach v chrá ne nej diel ni ale bo
na chrá ne nom pra co vi sku, na kto ré jej bol pos kyt nu tý
prí spe vok.

(11) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba je po vin ná
vrá ti� celú sumu prí spev ku, kto rý jej bol pos kyt nu tý na
toto pra cov né mies to, ak ne spl ní pod mien ky usta no ve -
né v od se koch 8 a 9.

(12) Úrad uza tvo rí so za mest ná va te ¾om pí som nú do -
ho du o pos kyt nu tí prí spev ku. Do ho da o pos kyt nu tí prí -
spev ku ob sa hu je naj mä
a) po čet, pro fe sij nú a kva li fi kač nú štruk tú ru za mest -

nan cov, kto rí sú ob čan mi so zdra vot ným pos tih nu -
tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), pri ja tých na pra cov né
mies ta zria de né v chrá ne nej diel ni ale bo na chrá ne -
nom pra co vi sku,

b) po čet me sia cov za mest ná va nia ob ča nov so zdra vot -
ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a),

c) výš ku prí spev ku a spô sob jeho pos ky to va nia,
d) dá tum zria de nia pra cov né ho mies ta,
e) ob do bie pre vádz ko va nia pra cov né ho mies ta,
f) spô sob a le ho tu pre u ka zo va nia po u ži tia pos kyt nu té -

ho prí spev ku,
g) spô sob vrá te nia prí spev ku ale bo jeho čas ti v prí pa de

ne spl ne nia do hod nu tých pod mie nok,
h) zá vä zok práv nic kej oso by ale bo fy zic kej oso by, že

ozná mi úra du kaž dú zme nu do hod nu tých pod mie -
nok naj ne skôr do 30 ka len dár nych dní.

§ 57

Prí spe vok ob ča no vi so zdra vot ným pos tih nu tím na
pre vádz ko va nie ale bo vy ko ná va nie samo stat nej

zá rob ko vej čin nos ti

(1) Ob ča no vi so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9
ods. 1 písm. a), kto rý za čne pre vádz ko va� ale bo vy ko -
ná va� samo stat nú zá rob ko vú čin nos� v chrá ne nej diel -
ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku, pos ky tu je sa prí -
spe vok na za ča tie pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia
samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti v chrá ne nej diel ni ale -
bo na chrá ne nom pra co vi sku (ïa lej len „prí spe vok“), ak 
o ten to prí spe vok po žia da pí som ne. Sú čas �ou žia dos ti
o pos ky to va nie prí spev ku je pod ni ka te¾ ský zá mer a kal -
ku lá cia pred po kla da ných ná kla dov na zria de nie chrá -
ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra co vi ska.

(2) Prí spe vok sa pos ky tu je ob ča no vi so zdra vot ným
pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) ve de né mu v evi -
den cii uchá dza čov o za mest na nie v ur če nej dĺž ke, kto rý 
za čne a bude v chrá ne nej diel ni ale bo na chrá ne nom

pra co vi sku samo stat nú zá rob ko vú čin nos� pre vádz ko -
va� ale bo vy ko ná va� ne pre tr ži te naj me nej dva roky.

(3) Prí spe vok sa pos ky tu je vo výš ke naj viac 100 %
z 24-násobku mi ni mál nej cel ko vej ceny prá ce pod ¾a
§ 49 ods. 4 plat nej ku kon cu ka len dár ne ho me sia ca,
kto rý pred chá dza ka len dár ne mu me sia cu, v kto rom sa
prí spe vok pos ky tu je.

(4) Prí spe vok pos kyt nu tý pod ¾a od se ku 3 sa zvy šu je
o pre u ká za né do da toč né ná kla dy v po rov na ní s  pre -
ukázanými ná klad mi na pre vádz ko va nie ale bo vy ko ná -
va nie samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti uchá dza ča o za -
mest na nie, kto rý nie je ob ča nom so zdra vot ným
pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), sú vi sia ce s
a) vy tvo re ním ale bo roz ší re ním chrá ne nej diel ne ale bo

chrá ne né ho pra co vi ska ale bo s úpra vou ich prie sto -
rov,

b) vy ba ve ním chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra -
co vi ska stroj mi, za ria de nia mi a pra cov ný mi po môc -
ka mi pot reb ný mi na pre vádz ko va nie ale bo vy ko ná -
va nie samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti ob ča nom so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a)
v chrá ne nej diel ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku,

c) in šta lá ciou stro jov, za ria de ní a pra cov ných po mô -
cok pod ¾a pís me na b),

d) pre na ja tím prie sto rov, ak ne jde o pre ná jom ne by to -
vých prie sto rov me dzi blíz ky mi oso ba mi,

e) splá ca ním úro kov z úče lo vé ho úve ru na ná kup za -
ria de nia.

(5) Prí spe vok pod ¾a od se ku 4 sa pos ky tu je aj samo -
stat ne, vo výš ke naj viac 100 % z 12-násobku mi ni mál -
nej cel ko vej ceny prá ce pod ¾a § 49 ods. 4 plat nej ku dňu 
ka len dár ne ho me sia ca, kto rý pred chá dza ka len dár ne -
mu me sia cu, v kto rom sa prí spe vok pos ky tu je.

(6) Prí spe vok sa ne po sky tu je na za kú pe nie ne hnu te¾ -
nos ti, na prí stav bu a re kon štruk ciu vlast nej ne hnu te¾ -
nos ti ani na ná kup mo to ro vé ho vo zid la s vý nim kou lí -
zin gu na ná kup mo to ro vé ho vo zid la.

(7) Prí spe vok pod ¾a od se kov 3 až 6 pos ky tu je úrad,
v kto ré ho územ nom ob vo de bude chrá ne ná diel ňa ale -
bo chrá ne né pra co vi sko zria de né.

(8) Pod mien kou na pos kyt nu tie prí spev ku pod ¾a od -
se kov 3 až 6 je, že ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) bude pre vádz ko va� ale bo vy ko -
ná va� samo stat nú zá rob ko vú čin nos� v chrá ne nej diel -
ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku naj me nej po čas
dvoch ro kov. Ak ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) pre stal pre vádz ko va� ale bo vy -
ko ná va� samo stat nú zá rob ko vú čin nos� v chrá ne nej
diel ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku pred uply nu tím
troch ro kov, je po vin ný vrá ti� po mer nú čas� prí spev ku
zod po ve da jú cu ob do biu, počas kto rého sa v chrá ne nej
diel ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku ne pre vádz ko va -
la ale bo ne vy ko ná va la samo stat ná zá rob ko vá čin nos�,
a to naj ne skôr do troch me sia cov, ak sa s úra dom ne do -
hod ne na inej le ho te. Vrá te nie prí spev ku pod ¾a od se kov 
3 až 6 sa ne po ža du je, ak ob čan so zdra vot ným pos tih -
nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) pre stal pre vádz ko va�
ale bo vy ko ná va� samo stat nú zá rob ko vú čin nos� z dô -
vo du úmr tia ale bo zo zdra vot ných dô vo dov na zá kla de
po sú de nia pod ¾a § 19.
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(9) Úrad uza tvo rí s ob ča nom so zdra vot ným pos tih -
nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), kto rý za čne pre vádz ko -
va� ale bo vy ko ná va� samo stat nú zá rob ko vú čin nos�
v chrá ne nej diel ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku, do -
ho du o pos kyt nu tí prí spev ku. Do ho da o pos kyt nu tí prí -
spev ku ob sa hu je naj mä
a) druh samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti,
b) výš ku prí spev ku a spô sob pos ky to va nia prí spev ku,
c) dá tum zria de nia chrá ne né ho pra co vi ska a dá tum

za ča tia pre vádz ko va nia ale bo vy ko ná va nia samo -
stat nej zá rob ko vej čin nos ti,

d) ob do bie pre vádz ko va nia pra cov né ho mies ta,
e) spô sob a le ho tu pre u ka zo va nia po u ži tia pos kyt nu té -

ho prí spev ku,
f) spô sob vrá te nia prí spev ku ale bo jeho čas ti v prí pa de

ne spl ne nia do hod nu tých pod mie nok,
g) zá vä zok ob ča na so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a

§ 9 ods. 1 písm. a), kto rý za čne pre vádz ko va� ale bo
vy ko ná va� samo stat nú zá rob ko vú čin nos� v chrá ne -
nej diel ni ale bo na chrá ne nom pra co vi sku, že ozná -
mi úra du kaž dú zme nu do hod nu tých pod mie nok
naj ne skôr do 30 ka len dár nych dní.

§ 58

Agen tú ra pod po ro va né ho za mest ná va nia

(1) Agen tú ra pod po ro va né ho za mest ná va nia na úče ly 
toh to zá ko na je práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba,
kto rá pos ky tu je služ by ob ča nom so zdra vot ným pos tih -
nu tím, dlho do bo ne za mest na ným ob ča nom a za mest -
ná va te ¾om za me ra né na u¾ah če nie zís ka nia za mest na -
nia ale bo na udr ža nie za mest na nia ale bo na u¾ah če nie
zís ka nia za mest nan ca z ra dov ob ča nov so zdra vot ným
pos tih nu tím a dlho do bo ne za mest na ných ob ča nov (ïa -
lej len „pod po ro va né za mest ná va nie“). Agen tú ra pod -
po ro va né ho za mest ná va nia vy ko ná va naj mä tie to čin -
nos ti:
a) pos ky to va nie od bor né ho po ra den stva za me ra né ho

na pod po ru a po moc pri zís ka ní a udr ža ní si pra cov -
né ho mies ta, pos ky to va nie pra cov nop ráv ne ho a fi -
nanč né ho po ra den stva pri rie še ní ná ro kov ob ča nov
so zdra vot ným pos tih nu tím vy plý va jú cich z ich
zdra vot né ho pos tih nu tia a pos ky to va nie od bor né ho
po ra den stva pri zís ka ní a udr ža ní si pra cov né ho
mies ta dlho do bo ne za mest na ným ob ča nom,

b) zis �o va nie schop nos tí a od bor ných zruč nos tí ob ča -
nov so zdra vot ným pos tih nu tím a dlho do bo ne za -
mest na ných ob ča nov vzh¾a dom na po žia dav ky trhu
prá ce,

c) vy h¾a dá va nie vhod né ho za mest na nia pre ob ča na so
zdra vot ným pos tih nu tím a pre dlho do bo ne za mest -
na né ho ob ča na a jeho sprost red ko va nie,

d) pos ky to va nie od bor né ho po ra den stva za mest ná va -
te ¾o vi pri zís ka va ní za mest nan cov, kto rí sú ob čan mi
so zdra vot ným pos tih nu tím ale bo dlho do bo ne za -
mest nanými ob čan mi, a pri rie še ní prob lé mov po čas
ich za mest ná va nia,

e) vy ko ná va nie vý be ru vhod né ho ob ča na so zdra vot -
ným pos tih nu tím ale bo vhod né ho dlho do bo ne za -
mest na né ho ob ča na na pra cov né mies to na zá kla de
po žia da viek a ná ro kov za mest ná va te ¾a,

f) pos ky to va nie od bor né ho po ra den stva za mest ná va -
te ¾o vi pri úpra ve pra cov né ho mies ta a pra cov ných

pod mie nok pri za mest ná va ní kon krét ne ho ob ča na
so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a).

(2) Čin nos ti uve de né v od se ku 1 písm. a) až f) môže
agen tú ra pod po ro va né ho za mest ná va nia vy ko ná va�
pre uchá dza ča o za mest na nie, kto rý je ob ča nom so
zdra vot ným pos tih nu tím, a pre uchá dza ča o za mest na -
nie, kto rý je dlho do bo ne za mest na ným ob ča nom, na
zá kla de uza tvo re nej pí som nej do ho dy s prí sluš ným
úra dom. Za čin nos ti uve de né v od se ku 1 písm. d) až f)
môže agen tú ra pod po ro va né ho za mest ná va nia vy be ra�
od za mest ná va te ¾a úhra du v do hod nu tej výš ke.

(3) Na vý ber agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va nia 
úra dom sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.19)

(4) Do ho da pod ¾a od se ku 2 ob sa hu je naj mä
a) druh slu žieb pos ky to va ných agen tú rou pod po ro va -

né ho za mest ná va nia,
b) po čet uchá dza čov o za mest na nie, kto rí sú ob čan mi

so zdra vot ným pos tih nu tím, a po čet uchá dza čov
o za mest na nie, kto rí sú dlho do bo ne za mest na ný mi
ob čan mi, kto rým agen tú ra pod po ro va né ho za mest -
ná va nia pos kyt ne služ by,

c) dá tum za ča tia pos ky to va nia slu žieb a dá tum skon -
če nia pos ky to va nia slu žieb,

d) mies to pos ky to va nia slu žieb,
e) výš ku ná kla dov za pos kyt nu té služby,
f) spô sob úhra dy ná kla dov za pos kyt nu té služ by,
g) zá vä zok agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va nia

ohlá si� kaž dú zme nu poč tu uchá dza čov o za mest na -
nie, kto rí sú ob čan mi so zdra vot ným pos tih nu tím,
a poč tu uchá dza čov o za mest na nie, kto rí sú dlho do -
bo ne za mest na ný mi ob čan mi, kto rým pos ky tu je
služ by,

h) spô sob pre u ka zo va nia ná kla dov sú vi sia cich s  po -
skytovaním slu žieb pod po ro va né ho za mest ná va nia.

(5) Fy zic ká oso ba môže vy ko ná va� pod po ro va né za -
mest ná va nie, ak je bez ú hon ná, má mi ni mál ne úpl né
stred né vzde la nie a má na túto čin nos� po vo le nie.
U práv nic kej oso by musí pod mien ku bez ú hon nos ti
a pod mien ku mi ni mál ne úpl né ho stred né ho vzde la nia
spĺ ňa� oso ba, kto rá koná v mene agen tú ry pod po ro va -
né ho za mest ná va nia; bez ú hon nos� na úče ly toh to zá -
ko na sa pre u ka zu je vý pi som z re gis tra trestov32) nie
star ším ako tri me sia ce.

(6) Po vo le nie na vy ko ná va nie čin nos ti agen tú re pod -
po ro va né ho za mest ná va nia vydá ús tre die naj viac na
ob do bie pia tich ro kov. Na zá kla de pí som nej žia dos ti
agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va nia môže ús tre -
die plat nos� po vo le nia pre dĺ ži�.

(7) Žia dos� o vy da nie po vo le nia na vy ko ná va nie čin -
nos ti agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va nia ob sa -
hu je
a) ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by

a druh eko no mic kej čin nos ti práv nic kej oso by ale bo
meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu fy zic kej
oso by,

b) do kla dy o do siah nu tom stup ni vzde la nia fy zic kej
oso by; u práv nic kej oso by do kla dy o do siah nu tom
stup ni vzde la nia oso by, kto rá koná v mene práv nic -
kej oso by,

c) územ ný roz sah, v kto rom agen tú ra do čas né ho za -
mest ná va nia bude vy ko ná va� svo ju čin nos�.
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(8) Sú čas �ou žia dos ti o vy da nie po vo le nia na vy ko ná -
va nie čin nos ti agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va -
nia pod ¾a od se ku 7 je
a) pro jekt vy ko ná va nia pod po ro va né ho za mest ná va nia 

vrá ta ne pred po kla da ných príj mov a vý dav kov,
b) zmlu va o pre ná jme prie sto rov ale bo do klad o vlast -

níc tve prie sto rov,
c) pre u ká za nie ma te riál ne ho vy ba ve nia na vy ko ná va -

nie čin nos ti agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va -
nia,

d) ok ruh spo lu pra cu jú cich sub jek tov,
e) per so nál ne za bez pe če nie vý ko nu čin nos ti kva li fi ko -

va ný mi za mest nan ca mi.

(9) Po vo le nie na vy ko ná va nie čin nos ti agen tú ry pod -
po ro va né ho za mest ná va nia ob sa hu je
a) ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo práv nic kej oso by

a druh eko no mic kej čin nos ti práv nic kej oso by ale bo
meno, priez vis ko a ad re su tr va lé ho po by tu fy zic kej
oso by,

b) ob do bie, na kto ré sa po vo le nie na vy ko ná va nie čin -
nos ti agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va nia vy dá -
va,

c) druh slu žieb, kto ré bude agen tú ra pod po ro va né ho
za mest ná va nia pos ky to va�,

d) územ ný roz sah, v kto rom bude agen tú ra pod po ro va -
né ho za mest ná va nia pos ky to va� služ by.

(10) Za vy da nie ale bo pre dĺ že nie po vo le nia na vy ko ná -
va nie čin nos ti agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va -
nia sa pla tí po pla tok pod ¾a oso bit né ho pred pi su.31)

(11) Agen tú ra pod po ro va né ho za mest ná va nia je po -
vin ná
a) za bez pe čo va� ochra nu osob ných úda jov pod ¾a oso -

bit né ho predpisu22) o ob ča noch so zdra vot ným  po -
stihnutím, o dlho do bo ne za mest na ných ob ča noch
a o za mest ná va te ¾och,

b) vy tvo ri� pod mien ky na vý kon kon tro ly jej čin nos ti
a pos kyt nú� in for má cie a do kla dy or gá nom kon tro ly,

c) pred kla da� raz roč ne ús tre diu sprá vu o svo jej čin -
nos ti.

(12) Agen tú ra pod po ro va né ho za mest ná va nia pri vy -
ko ná va ní čin nos ti ne smie
a) zhro maž ïo va� osob né úda je o ob ča noch, kto ré nie

sú ne vy hnut né na pod po ro va né za mest ná va nie, a
b) vy ko ná va� zráž ky zo mzdy za mest nan ca, kto ré mu

bolo sprost red ko va né pod po ro va né za mest na nie
s vý nim kou zrá žok pod ¾a oso bit né ho pred pi su.36)

(13) Ús tre die môže čin nos� agen tú ry pod po ro va né ho
za mest ná va nia po za sta vi� pred uply nu tím ob do bia, na
kto ré bolo po vo le nie vy da né, do od strá ne nia ne dos tat -
kov ale bo zru ši� po vo le nie na ná vrh or gá nov pod ¾a od -
se ku 14.

(14) Ná vrh na po za sta ve nie ale bo zru še nie po vo le nia
na čin nos� agen tú ry pod po ro va né ho za mest ná va nia je
opráv ne ný poda�
a) prí sluš ný da ňo vý úrad, kto rý zis til po ru še nie práv -

nych pred pi sov v ob lasti daní,33)
b) prí sluš ný úrad, kto rý zis til po ru še nie práv nych

pred pi sov v ob las ti slu žieb za mest na nos ti,
c) Ná rod ný in špek to rát prá ce, ktorý zis til po ru še nie

pra cov nop ráv nych pred pi sov v ob las ti bez peč nos ti
a ochra ny zdra via pri prá ci,34) a

d) ob čan, kto rý bol čin nos �ou agen tú ry pod po ro va né ho 
za mest ná va nia po ško de ný.

§ 59

Prí spe vok na čin nos� pra cov né ho asis ten ta

(1) Úrad pos ky tu je za mest ná va te ¾o vi prí spe vok na
čin nos� pra cov né ho asis ten ta (ïa lej len „prí spe vok“).

(2) Pra cov ný asis tent na úče ly toh to zá ko na je za -
mest na nec, kto rý pos ky tu je po moc za mest nan co vi ale -
bo za mest nan com, kto rí sú ob čan mi so zdra vot ným
pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), pri vy ko ná va ní
za mest na nia a osob ných po trieb po čas pra cov né ho
času.

(3) Pra cov ný asis tent musí ma� 18 ro kov veku a spô -
so bi los� na práv ne úko ny.

(4) Prí spe vok sa pos ky tu je me sač ne vo výš ke naj viac
90 % cel ko vej ceny prá ce pod ¾a § 50 ods. 3 na čin nos�
jed né ho pra cov né ho asis ten ta po čas dĺž ky tr va nia pra -
cov né ho po me ru za mest nan ca, kto rý je ob ča nom so
zdra vot ným pos tih nu tím, ale bo za mest nan cov, kto rí
sú ob čan mi so zdra vot ným pos tih nu tím a kto rí sú
v pria mej sta rost li vos ti asis ten ta.

(5) Prí spe vok pos ky tu je úrad, v kto ré ho územ nom
ob vo de má za mest ná va te¾ síd lo.

(6) Úrad uza tvo rí so za mest ná va te ¾om do ho du o  po -
skytnutí prí spev ku. Do ho da o pos kyt nu tí prí spev ku
ob sa hu je naj mä
a) po čet za mest nan cov, kto rí sú ob čan mi so zdra vot -

ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) a kto rí sú
v pria mej sta rost li vos ti jed né ho pra cov né ho asis ten -
ta,

b) po čet pra cov ných asis ten tov,
c) výš ku prí spev ku a dĺž ku pos ky to va nia prí spev ku,
d) spô sob pos ky to va nia prí spev ku,
e) spô sob vrá te nia prí spev ku ale bo jeho čas ti pri ne spl -

ne ní do hod nu tých pod mie nok.

§ 60

Prí spe vok na úhra du pre vádz ko vých ná kla dov
chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra co vi ska

a na úhra du ná kla dov na do pra vu
za mest nan cov

(1) Prí spe vok na úhra du pre vádz ko vých ná kla dov
chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra co vi ska a na
úhra du ná kla dov na do pra vu za mest nan cov (ïa lej len
„prí spe vok“) sa pos ky tu je práv nic kej oso be ale bo fy zic -
kej oso be, ak o ten to prí spe vok pí som ne po žia da naj ne -
skôr do 31. mar ca po uply nu tí ka len dár ne ho roka, za
kto rý prí spe vok žia da.

(2) Pre vádz ko vé ná kla dy pod ¾a od se ku 1 sú ná kla dy
na ob sta ra nie prí stro jov, ná stro jov, ná ra dia a ochran -
ných pra cov ných pros tried kov, ná kla dy sú vi sia ce so
za bez pe čo va ním čin nos ti a ad mi nis tra tí vy chrá ne nej
diel ne ale bo chrá ne né ho pra co vi ska.

(3) Ná kla dy na do pra vu za mest nan cov pod ¾a od se ku 3
sú ná kla dy sú vi sia ce so za bez pe čo va ním do pra vy za -
mest nan cov, kto rí sú ob čan mi so zdra vot ným pos tih -
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nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), za mest ná va te ¾om na
mies to vý ko nu za mest na nia a spä�.

(4) Prí spe vok pos ky tu je úrad, v kto ré ho územ nom
ob vo de je zria de ná chrá ne ná diel ňa ale bo chrá ne né
pra co vi sko, vo výš ke naj viac 7-násobku mi ni mál nej
cel ko vej ceny prá ce pod ¾a § 49 ods. 4 ku kon cu ka len -
dár ne ho roka pred chá dza jú ce ho ka len dár ne mu roku,
v kto rom sa prí spe vok pos ky tu je, na jed né ho ob ča na so 
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a).

(5) Na prí spe vok môže úrad pos ky to va� pred da vok vo
výš ke naj viac 50 % zo sumy pod ¾a od se ku 4 na jed né ho
ob ča na so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1
písm. a).

§ 61

Ku mu lá cia pos kyt nu tých prí spev kov

(1) Ku mu lá cia prí spev kov pod ¾a § 49, § 50, § 51, § 54,
§ 56, § 57, § 59 a 60 po čas ob do bia ich pos ky to va nia
ale bo po čas tr va nia zá väz ku na za cho va nie vy tvo re né -
ho pra cov né ho mies ta ne smie pre kro či� sumu cel ko vej
ceny prá ce za to isté ob do bie na jed no pra cov né mies to.

(2) Ku mu lá cia pos kyt nu tých prí spev kov pod ¾a § 56
a 60 na to isté pra cov né mies to ne smie by� vyš šia ako
49-násobok mi ni mál nej cel ko vej ceny prá ce po čas
troch ro kov.

(3) Ak sa pos kyt nu tím nie ktoré ho z prí spev kov uve -
de ných v od se ku 1 pre kro čí ku mu lá cia pos kyt nu tých
prí spev kov, prí spe vok sa krá ti o pre kro če nú sumu ale -
bo sa prí spe vok ne po skyt ne.

(4) Ku mu lá cia všet kých prí spev kov pos kyt nu tých
pod ¾a § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46, § 47, § 49
až 52, § 56, § 57, § 59 a 60 za mest ná va te ¾o vi ale bo
samo stat ne zá rob ko vo čin nej oso be ne smie pre kro či�
za ob do bie troch ro kov sumu 15 mil. EUR v kur ze plat -
nom ku dňu pos kyt nu tia prí spev ku.

DE  V IA  TA  ČASŤ

PO VIN NOS TI ZA MEST NÁ VA TE ¼A

§ 62

(1) Za mest ná va te¾ môže zís ka va� za mest nan cov
v pot reb nom poč te a v štruk tú re vlast ným vý be rom ale -
bo za po mo ci úra dov na ce lom úze mí Slo ven skej re pub -
li ky.

(2) Za mest ná va te¾ ne smie zve rej ňo va� po nu ky za -
mest na nia, kto ré ob sa hu jú aké ko¾ vek ob me dze nia
a dis kri mi ná ciu pod ¾a rasy, far by ple ti, po hla via, veku,
ja zy ka, vie ry a ná bo žen stva, zdra vot né ho pos tih nu tia,
po li tic ké ho ale bo iné ho zmýš ¾a nia, od bo ro vej čin nos ti,
ná rod né ho ale bo so ciál ne ho pô vo du, prí sluš nos ti k ná -
rod nos ti ale bo et nic kej sku pi ne, ma jet ku, rodu, man -
žel ské ho sta vu a ro din né ho sta vu.

(3) Za mest ná va te¾ ne smie pri vý be re za mest nan ca
vy ža do va� in for má cie, kto ré sa tý ka jú ná rod nos ti, ra so -
vé ho pô vo du ale bo et nic ké ho pô vo du, po li tic kých  po -
stojov, člen stva v od bo ro vých or ga ni zá ciách, ná bo žen -
stva, se xu ál nej orien tá cie, in for má cie, kto ré od po ru jú
dob rým mra vom, a osob né úda je, kto ré nie sú pot reb né

na pl ne nie po vin nos tí za mest ná va te ¾a usta no ve ných
oso bit ným pred pi som.22) Za mest ná va te¾ je po vin ný na
po žia da nie ob ča na pre u ká za� nut nos� vy ža do va né ho
osob né ho úda ja. Kri té riá na vý ber za mest nan ca mu sia
za ru čo va� rov nos� prí le ži tos tí pre všet kých ob ča nov.

(4) Po vin nos ti za mest ná va te ¾a voči úra du pri hro -
mad nom pre púš �a ní usta no vu je oso bit ný pred pis.20)

§ 63

Po vin nos ti za mest ná va te ¾a pri za mest ná va ní ob ča nov 
so zdra vot ným pos tih nu tím

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný
a) za bez pe čo va� pre ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu -

tím, kto rých za mest ná va, vhod né pod mien ky na vý -
kon prá ce,

b) vy ko ná va� za ško ¾o va nie a prí pra vu na prá cu ob ča -
nov so zdra vot ným pos tih nu tím a ve no va� oso bit nú
sta rost li vos� zvy šo va niu kva li fi ká cie po čas ich za -
mest ná va nia,

c) vies� evi den ciu ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a),

d) za mest ná va� ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a); ak za mest ná va naj me nej 20 
za mest nan cov a ak úrad v evi den cii uchá dza čov
o za mest na nie ve die ob ča nov so zdra vot ným pos tih -
nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) v poč te, kto rý pred -
sta vu je 3,2 % z cel ko vé ho poč tu jeho za mest nan cov.

(2) Za mest ná va te ¾o vi, kto rý za mest ná va ob ča na so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), kto -
rý má pre dlho do bo ne priaz ni vý zdra vot ný stav po kles
schop nos ti vy ko ná va� zá rob ko vú čin nos� vyš ší ako
70 %, si na úče ly pl ne nia po vin né ho po dielu za mest ná -
va nia za mest nan cov so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a
od se ku 1 písm. d) za po čí ta va, ako keby za mest ná val
troch ta kých ob ča nov.

(3) Cel ko vý po čet za mest nan cov na úče ly od se ku 1
písm. d) je prie mer ný evi denč ný po čet za mest nan cov vo 
fy zic kých oso bách za ka len dár ny rok. Do cel ko vé ho
poč tu za mest nan cov sa ne za po čí ta va jú za mest nan ci,
kto rí pl nia úlo hy za mest ná va te ¾a v za hra ni čí.

(4) Zis te ný po čet ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu -
tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), kto rých je za mest ná va te¾
po vin ný za mest ná va�, a sku toč ný po čet ob ča nov so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), kto -
rých za mest ná va te¾ za mest ná va, sa za ok rúh ¾u je na
celé čís la od 0,5 vrá ta ne sme rom na hor.

§ 64

Za dá va nie zá ka ziek na úče ly pl ne nia
po vin né ho po dielu za mest ná va nia

ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím

(1) Po vin nos� za mest ná va� ob ča nov so zdra vot ným
pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) vo výš ke po vin né -
ho po dielu pod ¾a § 63 ods. 1 písm. d) môže za mest ná va -
te¾ pl ni� aj za da ním zá kaz ky vhod nej na za mest ná va nie 
tých to ob ča nov.

(2) Na za po čí ta nie jed né ho ob ča na so zdra vot ným
pos tih nu tím pod ¾a od se ku 1 je pot reb né za da� zá kaz ku
v roz sa hu 1 400 od pra co va ných ho dín za ka len dár ny
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rok ale bo 120 od pra co va ných ho dín za ka len dár ny me -
siac.

(3) Za mest ná va te¾, kto rý za da ním zá kaz ky pod ¾a od -
se ku 1 spl ní po vin nos� pod ¾a § 63 ods. 1 písm. d), je po -
vin ný úra du pre u ká za� pre po čet pod ¾a od se ku 2 naj ne -
skôr do 31. mar ca na sle du jú ce ho ka len dár ne ho roka.

§ 65

Od vod za ne pl ne nie po vin né ho po dielu
za mest ná va nia ob ča nov so zdra vot ným

pos tih nu tím

(1) Za mest ná va te¾, kto rý ne za mest ná va ur če ný po -
vin ný po diel poč tu ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu -
tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) na cel ko vom poč te svo jich
za mest nan cov pod ¾a § 63 ods. 1 písm. d), je po vin ný
naj ne skôr do 31. mar ca na sle du jú ce ho ka len dár ne ho
roka od vies� na účet úra du za kaž dé ho ob ča na, kto rý
mu chý ba do spl ne nia po vin né ho po dielu poč tu ob ča -
nov so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a),
od vod vo výš ke troj ná sob ku me sač nej mi ni mál nej
mzdy plat nej ku kon cu ka len dár ne ho me sia ca, v kto -
rom sa od vod za ne spl ne nie po vin né ho po dielu poč tu
ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1
písm. a) od vá dza.

(2) Ak úrad vie dol v evi den cii uchá dza čov o za mest -
na nie ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9
ods. 1 písm. a) len čas� ka len dár ne ho roka, od vod  po -
d¾a od se ku 1 sa zni žu je o sumu, kto rá je sú či nom sumy
me sač nej mi ni mál nej mzdy plat nej k 31. mar cu ka len -
dár ne ho roka, v kto rom sa od vá dza od vod za ne pl ne nie
po vin né ho po dielu poč tu ob ča nov so zdra vot ným  po -
stihnutím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), po lo vi ce poč tu me -
sia cov, po čas kto rých úrad v evi den cii uchá dza čov o za -
mest na nie ne vie dol ob ča nov so zdra vot ným
pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a), a poč tu ob ča nov
so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a)
chý ba jú cich do spl ne nia po vin né ho po dielu pod ¾a § 63
ods. 1 písm. d).

(3) Ak si za mest ná va te¾ ne spl ní po vin nos� pod ¾a od -
se kov 1 a 2, roz hod ne úrad o po vin nos ti za mest ná va te -
¾a za pla ti� od vod za ne pl ne nie po vin né ho po dielu za -
mest ná va nia ob ča nov so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a).

DE  S IA  TA  ČASŤ

IN FOR MAČ NÝ SYS TÉM, ZVE REJ ŇO VA NIE ÚDA JOV
A OCHRA NA ÚDA JOV

§ 66

In for mač ný sys tém

Ús tre die a úrad po u ží vajú v in for mač nom sys té me
naj mä kla si fi ká ciu za mest na ní, od vet vo vú kla si fi ká ciu
eko no mic kých čin nos tí, kla si fi ká ciu štu dij ných
a učeb ných od bo rov, čí sel ník územ ných ob vo dov a re -

zort né čí sel ní ky po u ží va né v prí sluš nom ap li kač nom
prog ra mo vom vy ba ve ní.

§ 67

Zve rej ňo va nie úda jov a ochra na úda jov

(1) Úda je o ob ča noch a o vo¾ ných pra cov ných mies -
tach mož no zís ka va�, spra cú va� a pos ky to va� len na
úče ly slu žieb za mest na nos ti.

(2) Osob né úda je zo svoj ho in for mač né ho sys té mu
môže ús tre die a úrad pos ky to va� len so sú hla som oso -
by, kto rej sa úda je pria mo do tý ka jú, ale bo ak tak usta -
no ví ten to zá kon ale bo oso bit ný pred pis.22)

(3) Or gá nom štát nej sprá vy, samo správ nym kra jom,
So ciál nej po is �ov ni, ob ciam, sú dom a v prí pa doch usta -
no ve ných oso bit ným pred pi som sa úda je o uchá dza -
čoch o za mest na nie a zá u jem coch o za mest na nie
a o vo¾ ných pra cov ných mies tach pos ky tu jú bez plat ne.
Or gá nom štát nej sprá vy sa pos ky tu jú šta tis tic ké in for -
má cie a ana lý zy o trhu prá ce bez plat ne.

(4) Ús tre die a úrad pos ky tu jú šta tis tic ké úda je
o uchá dza čoch o za mest na nie a úda je zo svo jich ad mi -
nis tra tív nych zdro jov Šta tis tic ké mu úra du Slo ven skej
re pub li ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.61)

(5) Ús tre die zve rej ňu je šta tis tic ké in for má cie o ne za -
mest na nos ti a o ak tív nych opat re niach na trhu prá ce a
o ak ti vač nej čin nos ti uchá dza čov o za mest na nie v sú la -
de s me to dic ký mi po kyn mi, kto ré vydá mi nis ter stvo;
in for má cie zve rej ňu je za vy ka zo va ný me siac naj ne skôr
do 20. dňa na sle du jú ce ho ka len dár ne ho me sia ca.

(6) Úrad môže šta tis tic ké úda je o za mest ná va te ¾o vi
zve rej ňo va� len so sú hla som prí sluš né ho za mest ná va -
te ¾a.

(7) Na ochra nu úda jov vy tvá ra ús tre die a úrad  po -
trebné tech nic ké a or ga ni zač né pod mien ky.

JE  DE  NÁS  TA  ČASŤ

KON TROL NÁ ČIN NOSŤ

§ 68

(1) Kon trol nú čin nos� vy ko ná va ús tre die a úrad.

(2) Ús tre die a úrad vy ko ná va jú von kaj šiu kon trol nú
čin nos� a vnú tor nú kon trol nú čin nos� pod ¾a toh to zá -
ko na a pod ¾a oso bit ných pred pi sov.62)

(3) Von kaj šia kon trol ná čin nos� je kon tro la pl ne nia
po vin nos tí vy plý va jú cich z toh to zá ko na pre účast ní -
kov práv nych vz�a hov pod ¾a § 2.

(4) Vnú tor ná kon trol ná čin nos� na úče ly toh to zá ko -
na je kon tro la pl ne nia úloh ús tre dia, úra dov a nimi
zria de ných pra co vísk.
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61) Zá kon č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke. 
62) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Zá kon 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.



DVA  NÁS  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ
USTA NO VE NIA

Spo loč  né usta no ve nia

§ 69

(1) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
mi nis ter stvo, usta no ví
a) po dro bnos ti o výš ke po plat ku za služ by sú vi sia ce so

sprost red ko va ním za mest na nia a o oso bách, od kto -
rých sa bude vy be ra� po pla tok pod ¾a § 25 ods. 3,

b) výš ku ná hra dy ces tov ných vý dav kov pod ¾a § 32 ods.
10 písm. d),

c) po dro bný ob sah, ná le ži tos ti evi den cie uchá dza čov
o za mest na nie a pos tup pri ve de ní evi den cie uchá -
dza čov o za mest na nie pod ¾a § 33 až 36,

d) po dro bný ob sah, ná le ži tos ti evi den cie zá u jem cov
o za mest na nie a pos tup pri ve de ní evi den cie zá u jem -
cov o za mest na nie pod ¾a § 37 až 39,

e) po dro bnos ti o ve de ní evi den cie vo¾ ných pra cov ných
miest a o ve de ní evi den cie za mest ná va te ¾ov pod ¾a
§ 40 a 41,

f) dĺž ku ve de nia uchá dza čov o za mest na nie na úče ly
vy pra co va nia in di vi du ál ne ho akč né ho plá nu pra -
cov né ho uplat ne nia uchá dza ča o za mest na nie, výš -
ku prí spev ku na ná hra du ces tov ných vý dav kov sú -
vi sia cich s účas �ou uchá dza čov o za mest na nie na
ak ti vi tách ur če ných v in di vi du ál nom akč nom plá ne
a ïal šie po dro bnos ti za bez pe če nia od bor ných po ra -
den ských slu žieb pod ¾a § 43.

(2) Vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá
mi nis ter stvo, usta no ví
a) pos tup pri úhra de ná kla dov na vzde lá va nie a prí pra -

vu pre trh prá ce uchá dza ča o za mest na nie a zá u jem -
cu o za mest na nie, pri pos ky to va ní prí spev ku na
služ by pre ro di nu s de� mi uchá dza čo vi o za mest na -
nie a ïal šie po dro bnos ti za bez pe če nia vzde lá va nia
a prí pra vy pre trh prá ce uchá dza ča o za mest na nie
a zá u jem cu o za mest na nie pod ¾a § 46,

b) dĺž ku ve de nia uchá dza ča o za mest na nie v evi den cii
uchá dza čov o za mest na nie pre vznik ná ro ku na  po -
skytovanie prí spev ku, výš ku prí spev ku v zá vis los ti
od prí sluš nos ti ok resu, v kto rom sa vy tvo rí pra cov né 
mies to, k typu re gió nu opráv ne né ho na pos ky to va -
nie štát nej po mo ci pod ¾a oso bit né ho pred pi su, v zá -
vis los ti od prie mer nej mie ry evi do va nej ne za mest na -
nos ti v ok rese a pod ¾a prí sluš nos ti k zne vý hod ne ným
uchá dza čom o za mest na nie pod ¾a § 8, ob sah žia dos -
ti o pos kyt nu tie prí spev ku a ïal šie po dro bnos ti  po -
d¾a § 49,

c) výš ku prí spev ku a dĺž ku pos ky to va nia prí spev ku
v zá vis los ti od prí sluš nos ti ok resu, v kto rom sa vy -
tvo rí pra cov né mies to, k typu re gió nu opráv ne né ho
na pos ky to va nie štát nej po mo ci a ïal šie po dro bnos ti 
pod ¾a § 50,

d) dĺž ku ve de nia uchá dza ča o za mest na nie v evi den cii
uchá dza čov o za mest na nie pri vzni ku ná ro ku na prí -

spe vok na vy ko ná va nie ab sol vent skej pra xe pod ¾a
§ 51,

e) dĺž ku ve de nia uchá dza ča o za mest na nie v evi den cii
uchá dza čov o za mest na nie, do kla dy k žia dos ti o  po -
skytovanie prí spev ku a ïal šie po dro bnos ti pos ky to -
va nia prí spev ku pod ¾a § 53,

f) výš ku prí spev ku v zá vis los ti od prí sluš nos ti ok resu,
v kto rom sa zria ïu je chrá ne ná diel ňa ale bo chrá ne -
né pra co vi sko, k typu re gió nu opráv ne né ho na  po -
skytovanie štát nej po mo ci pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su a ïal šie po dro bnos ti pos ky to va nia prí spev ku na
zria de nie chrá ne nej diel ne ale bo chrá ne né ho pra co -
vi ska pod ¾a § 56,

g) dĺž ku ve de nia v evi den cii uchá dza čov o za mest na -
nie, výš ku prí spev ku a dĺž ku pos ky to va nia prí spev -
ku v zá vis los ti od prí sluš nos ti ok resu k typu re gió nu
opráv ne né ho na pos ky to va nie štát nej po mo ci pod ¾a
oso bit né ho pred pi su, od prie mer nej mie ry evi do va -
nej ne za mest na nos ti v ok rese a ïal šie po dro bnos ti
pos ky to va nia prí spev ku ob ča no vi so zdra vot ným
pos tih nu tím na pre vádz ko va nie ale bo vy ko ná va nie
samo stat nej zá rob ko vej čin nos ti pod ¾a § 57.

§ 70

(1) Na ko na nie pod ¾a § 12 písm. j) a n) a § 13 ods. 1
písm. e) sa vz�a hu je vše obec ný pred pis o správ nom
konaní63) s vý nim kou § 60 až 66.

(2) Na ko na nie pod ¾a § 36 ods. 1 písm. m) sa ne vz�a -
hu je vše obec ný pred pis o správ nom ko na ní.

(3) Vo ve ciach, v kto rých v správ nom ko na ní v pr vom
stup ni roz hod lo ús tre die o op rav ných pros tried koch,
roz ho du je ge ne rál ny ria di te¾ ús tre dia.

(4) Od klad ný úči nok nemá od vo la nie pro ti roz hod nu -
tiu o
a) ne za ra de ní a vy ra de ní ob ča na z evi den cie uchá dza -

čov o za mest na nie,
b) po vin nos ti za mest ná va te ¾a za pla ti� od vod za ne pl ne -

nie po vin né ho po dielu za mest ná va nia ob ča nov so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 65.

(5) Od chyl ne sa po stu pu je pri ap li ká cii § 18 ods. 3,
§ 23 ods. 2 a § 26 vše obec né ho pred pi su o správ nom ko -
na ní.63) Na úče ly toh to zá ko na
a) sa ne vy ža du je ozná mi� účast ní ko vi ko na nia za ča tie

ko na nia,
b) v prí pa de, ak účast ník ko na nia ne oh lá sil úra du

zme nu tr va lé ho po by tu, a po kus do ru čo va te ¾a o ná -
hrad né do ru če nie pí som nos ti, kto rá sa má do ru či�
do vlast ných rúk účast ní ka ko na nia, bol ne ús peš ný, 
po sled ný deň le ho ty troch dní ulo že nia zá siel ky sa
po va žu je za deň do ru če nia, aj keï sa ad re sát o ulo že -
ní ne do zve del,

c) za po sled ný deň le ho ty pod ¾a toh to zá ko na sa po va -
žu je na sle du jú ci pra cov ný deň, ak le ho ta na úkon,
kto rý vy ža du je osob nú účas� účast ní ka ko na nia,
pri pad ne na deň pra cov né ho po ko ja.

(6) Prá vo plat né roz hod nu tia úra du sú pre skú ma te¾ -
né sú dom v správ nom súd nic tve.
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63) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(7) Na prí spev ky pos ky to va né pod ¾a § 32 ods. 10
písm. d), § 43 ods. 7, § 46 ods. 4, § 49 až 53, § 56, § 57,
§ 59 a 60 je po spl ne ní pod mie nok usta no ve ných tým to
zá ko nom práv ny ná rok.

(8) Na prí spev ky pos ky to va né pod ¾a § 46 a 47 nie je
práv ny ná rok.

(9) Za mest ná va te¾, kto rý po žia dal o pos kyt nu tie prí -
spev ku pod ¾a § 50, § 54 ods. 1 písm. c), § 56, § 59 a 60,
je po vin ný pre u ká za� ku dňu po da nia žia dos ti o prí spe -
vok
a) spl ne nie da ňo vých po vin nos tí,
b) spl ne nie po vin nos ti od vo du po ist né ho na zdra vot né

po is te nie, so ciál ne po is te nie a prí spev ku na sta ro b -
né dô chod ko vé spo re nie,

c) sku toč nos�, že nemá evi do va né ne us po ko je né ná ro -
ky svo jich za mest nan cov vy plý va jú ce z pra cov né ho
po me ru,

d) sku toč nos ti, že nie je v kon kur ze, v lik vi dá cii, v sú -
dom ur če nej sprá ve ale bo v inom po dob nom ko na ní.

(10) Na zá klad nú ško lu, kto rá za bez pe ču je prí prav ný
kurz na do da toč né ukon če nie zá klad né ho vzde la nia
uchá dza ča o za mest na nie ale bo zá u jem cu o za mest na -
nie, ne vy ža du je sa akre di tá cia pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.47)

(11) Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty uve de -
né v prí lo he.

§ 71

Tam, kde sa vo vše obec ne zá väz ných práv nych pred -
pi soch po u ží va jú slo vá
a) „ob čan so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou“, ro -

zu mie sa tým „ob čan so zdra vot ným pos tih nu tím
pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a)“,

b) „ob čan so zme ne nou pra cov nou schop nos �ou s �až -
ším zdra vot ným pos tih nu tím“, ro zu mie sa tým „ob -
čan so zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1
písm. a)“,

c) „evi do va ný ne za mest na ný“, ro zu mie sa tým „uchá -
dzač o za mest na nie“,

d) „evi den cia ne za mest na ných ob ča nov h¾a da jú cich
za mest na nie“, ro zu mie sa tým „evi den cia uchá dza -
čov o za mest na nie“,

e) „evi den cia za mest na ných ob ča nov a ob ča nov, kto -
rým bol pri zna ný sta ro bný dô cho dok, vý slu ho vý dô -
cho dok, in va lid ný vý slu ho vý dô cho dok h¾a da jú cich
za mest na nie“, ro zu mie sa tým „evi den cia zá u jem cov
o za mest na nie“.

§ 72

Pre chod né usta no ve nia

(1) Ob čan uzna ný za ob ča na so zme ne nou pra cov nou 
schop nos �ou a ob čan uzna ný za ob ča na so zme ne nou
pra cov nou schop nos �ou s �až ším zdra vot ným pos tih -
nu tím pred 1. ja nu árom 2004 sa po va žu je za ob ča na so
zdra vot ným pos tih nu tím pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) až do
vy da nia po sud ku So ciál nej po is �ov ne.

(2) Úrad za bez pe čí po vin nos ti usta no ve né v § 43 ods. 5
naj ne skôr do 31. de cem bra 2004.

(3) Prí spe vok pod ¾a § 56, § 59 a 60 sa v roku 2004  po -
skytuje pre vý rob né druž stvá in va li dov Slo ven ské mu
zvä zu vý rob ných druž stiev zo štát ne ho roz po čtu na zá -
kla de uza tvo re nej pí som nej do ho dy me dzi mi nis ter -
stvom a Slo ven ským zvä zom vý rob ných druž stiev.

(4) Po vo le nia na sprost red ko va nie za mest na nia za
úhra du vy da né Ná rod ným úra dom prá ce pred 1. ja nu -
árom 2004 zos tá va jú v plat nos ti do 31. de cem bra 2005.

(5) Prá va a po vin nos ti z do hôd o pos kyt nu tí ná vrat -
ných prí spev kov na pod po ru pod ni ka te¾ ských pro jek -
tov za mest na nos ti uza tvo re ných pred 1. ja nu árom
2004 Ná rod ným úra dom prá ce, kraj ský mi úrad mi prá -
ce pre chá dza jú 1. ja nu ára 2004 na ús tre die.

(6) Správ ne ko na nie za ča té pred 1. ja nu árom 2004
ge ne rál nym ria di te¾ stvom Ná rod né ho úra du prá ce,
kraj ským úra dom prá ce a ok res ným úra dom prá ce do -
kon čia po 1. ja nu ári 2004 ús tre die a úrad.

(7) Vý bor pre otáz ky za mest na nos ti zria de ný pod ¾a
do te raj ších predpisov64) sa po va žu je za vý bor pre otáz -
ky za mest na nos ti zria de ný pod ¾a toh to zá ko na.

(8) Pri za mest ná va ní ob ča na člen ské ho štá tu Eu róp -
skej únie sa pod ¾a § 21 až 23 po stu pu je v ob do bí od 1.
feb ru ára 2004 do dňa vstu pu Slo ven skej re pub li ky do
Eu róp skej únie.

(9) Ús tre die a úrad vy ko ná va jú sprost red ko va nie za -
mest na nia aj z úze mia Slo ven skej re pub li ky na úze mie
člen ských štá tov Eu róp skej únie a z úze mia člen ských
štá tov Eu róp skej únie na úze mie Slo ven skej re pub li ky
bez plat ne odo dňa vstu pu Slo ven skej re pub li ky do Eu -
róp skej únie.

(10) Ús tre die a úrad spro stred kú va jú za mest na nie
v sú la de s práv ny mi pred pis mi Eu róp skych spo lo čen -
stiev, kto ré upra vu jú slo bod ný po hyb v rám ci Eu róp -
skych spo lo čen stiev odo dňa vstu pu Slo ven skej re pub -
li ky do Eu róp skej únie.

§ 73

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li -
ky č. 387/1996 Z. z. o za mest na nos ti v zne ní zá ko na
č. 70/1997 Z. z., zá ko na č. 354/1997 Z. z., zá ko na
č. 366/1997 Z. z., zá ko na č. 386/1997 Z. z., zá ko na
č. 394/1998 Z. z., zá ko na č. 56/1999 Z. z., zá ko na
č. 292/1999 Z. z., zá ko na č. 95/2000 Z. z., zá ko na
č. 241/2000 Z. z., zá ko na č. 245/2000 Z. z., zá ko na
č. 450/2000 Z. z., zá ko na č. 504/2001 Z. z., zá ko na
č. 505/2001 Z. z., zá ko na č. 556/2001 Z. z., zá ko na
č. 565/2001 Z. z., zá ko na č. 291/2002 Z. z., zá ko na
č. 328/2002 Z. z., zá ko na č. 534/2002 Z. z., zá ko na
č. 678/2002 Z. z. a zá ko na č. 453/2003 Z. z.

Čl. II

Zá kon č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní zá -
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64) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 387/1996 Z. z. o za mest na nos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ko na č. 165/2002 Z. z., zá ko na č. 408/2002 Z. z., zá ko -
na č. 413/2002 Z. z. a zá ko na č. 210/2003 Z. z. sa mení 
tak to:

1. V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Usta no ve nie od se ku 2
ne brá ni uplat ňo va niu zá sad a pod mie nok za mest ná va -
nia vý hod nej ších pre za mest nan cov.“.

2. V § 5 od se ky 4 a 5 zne jú:

„(4) Vy sla ným za mest nan com je za mest na nec, kto rý
po čas ur či tej doby vy ko ná va prá cu na úze mí iné ho
člen ské ho štá tu, ako je štát, v kto rom bež ne pra cu je.

(5) Usta no ve nia od se ku 2 písm. b) a c) sa ne po u ži jú
v prí pa de po čia toč nej mon tá že ale bo pr vej in šta lá cie to -
va ru, kto ré sú hlav nou sú čas �ou zmlu vy o do dáv ke to -
va ru a sú pot reb né na uve de nie do da né ho to va ru do
uží va nia a sú vy ko ná va né kva li fi ko va ný mi za mest nan -
ca mi ale bo od bor ník mi do dá va te¾ ské ho pod ni ku, ak
čas, na kto rý bol za mest na nec vy sla ný, ne pre siah ne
osem dní v ob do bí po sled ných 12 me sia cov od za čiat ku
vy sla nia; to ne pla tí pre tie to prá ce:
a) hĺ be nie (vý ko py),
b) zem né prá ce (pre mies tňo va nie ze mi ny),
c) vlast né sta veb né prá ce,
d) mon táž a de mon táž pre fab ri ko va ných diel cov,
e) in te riéro vé ale bo in šta lač né prá ce,
f) úpra vy,
g) re no vač né prá ce,
h) op ra vy,
i) ro zo be ra nie (de mon táž),
j) de mo lač né prá ce,
k) údrž ba,
l) ma liar ske a čis tia ce prá ce v rám ci údrž by,

m) re kon štruk cie.“.

3. § 58 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 58

Do čas né pri de le nie

(1) Za mest ná va te¾ ale bo agen tú ra do čas né ho za -
mest ná va nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su môže sa so za -
mest nan com pí som ne do hod nú�, že ho do čas ne pri delí
na vý kon prá ce k inej práv nic kej oso be ale bo fy zic kej
oso be (ïa lej len „uží va te¾ ský za mest ná va te¾“).

(2) V pra cov nej zmlu ve uza tvo re nej me dzi agen tú rou
do čas né ho za mest ná va nia a za mest nan com sa agen tú -
ra do čas né ho za mest ná va nia za via že za bez pe či� za -
mest nan co vi do čas ný vý kon prá ce u uží va te¾ ské ho za -
mest ná va te ¾a a do hod nú sa pod mien ky za mest na nia.

(3) Pí som ná do ho da o do čas nom pri de le ní uza tvo re -
ná me dzi za mest ná va te ¾om a za mest nan com musí ob -
sa ho va� naj mä ná zov a síd lo uží va te¾ ské ho za mest ná -
va te ¾a, deň, keï do čas né pri de le nie vznik ne, a dobu, na 
kto rú sa do čas né pri de le nie do hod lo, druh prá ce
a mies to vý ko nu prá ce, mzdo vé pod mien ky a pod mien -
ky jed no stran né ho ukon če nia vý ko nu prá ce pred uply -
nu tím doby do čas né ho pri de le nia. Tie to ná le ži tos ti
musí ob sa ho va� aj pra cov ná zmlu va uza tvo re ná me dzi
agen tú rou do čas né ho za mest ná va nia a za mest nan -
com, ak sa táto pra cov ná zmlu va uzat vá ra na ur či tú
dobu.

(4) Uží va te¾ ský za mest ná va te¾, ku kto ré mu bol za -

mest na nec do čas ne pri de le ný, ukla dá za mest nan co vi
v mene za mest ná va te ¾a ale bo agen tú ry do čas né ho za -
mest ná va nia po čas do čas né ho pri de le nia pra cov né
úlo hy, or ga ni zu je, ria di a kon tro lu je jeho prá cu, dáva
mu na ten to účel po ky ny, utvá ra priaz ni vé pra cov né
pod mien ky a za is �u je bez peč nos� a ochra nu zdra via pri 
prá ci rov na ko ako ostat ným za mest nan com. Ve dú ci
za mest nan ci uží va te¾ ské ho za mest ná va te ¾a ne mô žu
voči do čas ne pri de le né mu za mest nan co vi ro bi� práv ne
úko ny v mene za mest ná va te ¾a ale bo agen tú ry do čas né -
ho za mest ná va nia.

(5) Po čas do čas né ho pri de le nia pos ky tu je za mest -
nan co vi mzdu, ná hra du mzdy, ces tov né ná hra dy za -
mest ná va te¾, kto rý za mest nan ca do čas ne pri de lil, ale -
bo agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia. Pra cov né
pod mien ky vrá ta ne mzdo vých pod mie nok a pod mien ky 
za mest ná va nia do čas ne pri de le ných za mest nan cov
mu sia by� rov na ko priaz ni vé ako u za mest nan ca uží va -
te¾ ské ho za mest ná va te ¾a, kto rý vy ko ná va ale bo by vy -
ko ná val rov na kú prá cu ako do čas ne pri de le ný za mest -
na nec s pri hliad nu tím na kva li fi ká ciu a dĺž ku od bor nej
pra xe (ïa lej len „po rov na te¾ ný za mest na nec“), ak ïa lej
nie je usta no ve né inak.

(6) Pra cov ný mi pod mien ka mi a pod mien ka mi za -
mest ná va nia sú:
a) pra cov ný čas,
b) mzdo vé pod mien ky,
c) bez peč nos� a ochra na zdra via pri prá ci,
d) ná hra da ško dy v prí pa de pra cov ných úra zov ale bo

cho rôb z po vo la nia,
e) ná hra da pri pla tob nej ne schop nos ti a ochra na ná ro -

kov do čas ných za mest nan cov,
f) ochra na ma ter stva a ochra na ro di čov,
g) prá vo na ko lek tív ne vy jed ná va nie.

(7) Mzdo vé pod mien ky pod ¾a od se ku 5 ne mu sia by�
rov na ko priaz ni vé u za mest nan ca pri de le né ho agen tú -
rou do čas né ho za mest ná va nia, kto rý plní úlo hy u uží -
va te¾ ské ho za mest ná va te ¾a me nej ako šes� me sia cov a
v prí pa de od me ňo va nia za mest nan ca agen tú rou do -
čas né ho za mest ná va nia me dzi dvo ma vy sla nia mi.

(8) Mzdo vé pod mien ky pod ¾a od se ku 5 ne mu sia by�
rov na ko priaz ni vé u za mest nan ca pri de le né ho agen tú -
rou do čas né ho za mest ná va nia v prí pa de, ak je pre do -
čas ne pri de le né ho za mest nan ca za bez pe če ná pri me ra -
ná ochra na v rám ci ko lek tív nej zmlu vy.

(9) Ak za mest ná va te¾, kto rý za mest nan ca do čas ne
pri de lil, ale bo agen tú ra do čas né ho za mest ná va nia
uhra di la za mest nan co vi ško du, kto rá mu vznik la pri
pl ne ní pra cov ných úloh ale bo v pria mej sú vis los ti s ním 
u uží va te¾ ské ho za mest ná va te ¾a, má ná rok na ná hra du 
voči to mu to uží va te¾ ské mu za mest ná va te ¾o vi, ak sa
s ním ne do hod ne inak.

(10) Do čas né pri de le nie sa skon čí uply nu tím času, na
kto rý sa do hod lo. Pred uply nu tím toh to času sa kon čí
do čas né pri de le nie do ho dou účast ní kov pra cov né ho
po me ru ale bo jed no stran ným skon če ním účast ní kov
na zá kla de do hod nu tých pod mie nok.

(11) Uží va te¾ ský za mest ná va te¾ pos ky tu je za mest ná -
va te ¾o vi a agen tú re do čas né ho za mest ná va nia in for má -
cie o pra cov ných pod mien kach a pod mien kach za mest -
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ná va nia po rov na te¾ né ho za mest nan ca u uží va te¾ ské ho
za mest ná va te ¾a.

(12) Uží va te¾ ský za mest ná va te¾, ku kto ré mu bol za -
mest na nec pri de le ný agen tú rou do čas né ho za mest ná -
va nia,
a) in for mu je do čas ných za mest nan cov o všet kých svo -

jich vo¾ ných pra cov ných mies tach tak, aby im bola
pos kyt nu tá rov na ká prí le ži tos� ako ostat ným za -
mest nan com zís ka� tr va lé za mest na nie,

b) za bez pe čí do čas ným za mest nan com prí stup k svo -
jim so ciál nym služ bám, ak tomu ne brá nia ob jektív -
ne dô vo dy,

c) umož ní do čas ným za mest nan com prí stup k vzde lá -
va niu rov na ko ako svo jim za mest nan com,

d) pos ky tu je zá stup com za mest nan cov in for má cie
o vy u ží va ní do čas ných za mest nan cov v rám ci in for -
má cií o svo jej si tu á cii v za mest na nos ti.

(13) Do čas ní za mest nan ci sa za po čí ta va jú na úče ly
vo¾ by zá stup cov za mest nan cov pod ¾a § 233 ods. 2 a 3.“.

4. V § 252 ods. 3 sa slo vá „do 31. de cem bra 2003“ na -
hrá dza jú slo va mi „do 31. mar ca 2004“.

Čl. III

Zá kon č. 461/2003 Z. z. o so ciál nom po is te ní sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. § 105 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:

„(6) Po is te nec, kto rý bol vy ra de ný z evi den cie uchá -
dza čov o za mest na nie po čas po be ra nia dáv ky v ne za -
mest na nos ti z dô vo du za ča tia vý ko nu čin nos tí za mest -
nan ca, a ob do bie po be ra nia dáv ky v ne za mest na nos ti
tr va lo naj me nej tri me sia ce, má ná rok na jed no ra zo vé
vy pla te nie 50 % dáv ky v ne za mest na nos ti za zos tá va jú -
cu čas� pod por né ho ob do bia, ak o jej vy pla te nie pí som -
ne po žia da. Jed no ra zo vým vy pla te ním dáv ky v ne za -
mest na nos ti po is ten co vi za ni ká ná rok na vý pla tu
dáv ky v ne za mest na nos ti pod ¾a od se ku 5.“.

2. V § 184 ods. 5 tre tia veta znie: „Roz hod nu tie o za ra -
de ní po is ten ca do evi den cie uchá dza čov o za mest na nie
sa po va žu je za žia dos� o dáv ku v ne za mest na nos ti.“.

Čl. IV

Zá kon č. 599/2003 Z. z. o po mo ci v hmot nej nú dzi
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa do pĺ ňa
tak to:

V § 5 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me na mi h) až l), kto ré zne -
jú:

„h) ná hra da čas ti ces tov ných vý dav kov a ná hra da ces -
tov ných vý dav kov uchá dza ča o za mest na nie pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,13a)

i) prí spe vok na ná hra du ces tov ných vý dav kov na ko -
na nie ak ti vít vy me dze ných v in di vi du ál nom akč nom
plá ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su,13b)

j) úhra da vý dav kov na stra vo va nie, uby to va nie a vý -
dav ky na ces tov né uchá dza čo vi o za mest na nie, kto -
ré mu sa za bez pe ču je vzde lá va nie a prí pra va pre trh
prá ce pod ¾a oso bit né ho pred pi su,13c)

k) prí spe vok na služ by pre ro di nu s de� mi uchá dza čo vi
o za mest na nie, kto rý sa sta rá o die �a pred za ča tím

po vin nej škol skej do chádz ky pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,13d)

l) prí spe vok na vy ko ná va nie ab sol vent skej pra xe  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.13e)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 13a až 13e zne jú:
„13a) § 32 ods. 10 písm. d) zá ko na 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.
13b) § 43 ods. 7 zá ko na č. 5/2004 Z. z.
13c) § 46 ods. 4 zá ko na č. 5/2004 Z. z.
13d) § 46 ods. 5 zá ko na č. 5/2004 Z. z.
13e) § 51 ods. 4 zá ko na č. 5/2004 Z. z.“.

Čl. V

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 123/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá ko na
č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko na
č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 145/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z. a zá ko na
č. 553/2002 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V prí lo he k zá ko nu č. 145/1995 Z. z. v časti VIII Fi -
nanč ná sprá va a ob chod ná čin nos� sa za po lo žku 150
vkla dá po lo žka 150a, kto rá znie:

„Po lo žka 150a
a) Vy da nie po vo le nia na sprost red ko va nie za mest na -

nia za úhra du
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 Sk

b) Pre dĺ že nie po vo le nia na sprost red ko va nie za mest -
na nia za úhra du
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Sk

c) Zme na po vo le nia na sprost red ko va nie za mest na nia
za úhra du
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Sk

d) Vy da nie po vo le nia na čin nos� agen tú ry do čas né ho
za mest ná va nia
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Sk

e) Pre dĺ že nie po vo le nia na čin nos� agen tú ry do čas né -
ho za mest ná va nia
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk

f) Zme na po vo le nia na čin nos� agen tú ry do čas né ho za -
mest ná va nia
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk

g) Vy da nie po vo le nia na čin nos� agen tú ry pod po ro va -
né ho za mest ná va nia
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Sk

h) Pre dĺ že nie po vo le nia na čin nos� agen tú ry pod po ro -
va né ho za mest ná va nia
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Sk
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2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk
i) Zme na po vo le nia na čin nos� agen tú ry pod po ro va né -

ho za mest ná va nia
1. pre fy zic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Sk
2. pre práv nic ké oso by . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 Sk

j) Vy ho to ve nie dup li ká tu po vo le ní uve de ných v pís me -
nách a) až i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Sk

Po znám ky

Správ ny or gán od pus tí po pla tok pod ¾a pís me na a) až
f) fy zic kej oso be, kto rá je dr ži te ¾om pre u ka zu ZŤP ale bo
ZŤP-S a pre u ka zu ob ča na s �až kým zdra vot ným pos tih -
nu tím, ak uve de nú čin nos� bude vy ko ná va� ako oso ba
samo stat ne zá rob ko vo čin ná a ne bu de za mest nan -
com.“.

Čl. VI

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 sa mení
a do pĺ ňa tak to:
1. V prí lo he č. 1 k zá ko nu č. 453/2003 Z. z. sa za po ra -

do vé čís lo 45 pri pá ja po ra do vé čís lo 46, kto ré znie:
„46 Kež ma rok“.

2. V prí lo he č. 2 k zá ko nu č. 453/2003 Z. z.  sa v po ra -
do vom čís le 38 vy púš �a jú slo vá „ok res Kež ma rok“.

3. V prí lo he č. 2 k zá ko nu č. 453/2003 Z. z. sa za po ra -
do vé čís lo 45 pri pá ja po ra do vé čís lo 46, kto ré znie:
„46 Kež ma rok, ok res Kež ma rok“.

Čl. VII

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. feb ru ára 2004
s vý nim kou člán ku I § 72 ods. 9 a 10, kto ré na do bud nú
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.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha
k zá ko nu č. 5/2004 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH SMER NÍC

1. Tým to zá ko nom sa trans po nu jú tie to smer ni ce:
• smer ni ca rady 76/207/EHS z 9. feb ru ára 1976 o vy ko ná va ní zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia s muž mi a že na -

mi, po kia¾ ide o prí stup k za mest na niu, od bor nej prí pra ve a po stu pu v za mest na ní a pra cov ných pod mie nok,
• smer ni ca rady 86/613/EHS z 11. de cem bra 1986 o uplat ňo va ní zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia s muž mi a že -

na mi vy ko ná va jú ci mi čin nos� ako samo stat ne zá rob ko vo čin né oso by vrá ta ne čin nos ti v po ¾no hos po dár stve
a o ochra ne samo stat ne zá rob ko vo čin ných žien po čas te ho ten stva a ma ter stva,

• smer ni ca rady 91/383/EHS z 25. júna 1991, kto rou sa do pĺ ňa jú opat re nia na zlep še nie bez peč nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci pra cov ní kov v tr va lom ale bo do čas nom za mest na nec kom po me re,

• smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a rady 96/71/ES zo 16. de cem bra 1996 o vy sie la ní pra cov ní kov v rám ci pos -
ky to va nia slu žieb,

• smer ni ca rady 2000/78/ES z 27. no vem bra 2000, kto rá usta no vu je vše obec ný rá mec pre rov na ké za ob chá dza -
nie v za mest na ní a po vo la ní,

• smer ni ca Rady 97/80/ES z 15. de cem bra 1997 o dô kaz nom bre me ne v prí pa doch dis kri mi ná cie za lo že nej na po -
hla ví,

• smer ni ca Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vy ko ná va ní zá sa dy rov na ké ho za ob chá dza nia s oso ba mi bez
oh¾a du na ra so vý a et nic ký pô vod.

2. Pre klad tých to smer níc sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke Sek cie In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va 
Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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6

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky 

zo 17. de cem bra 2003, 

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1996 Z. z. o pri jí ma ní na štú dium na stred ných ško lách

v zne ní ne skor ších pred pi sov

Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky po do ho -
de s Mi nis ter stvom zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a § 19 ods. 5, § 28 ods. 4 a § 29 ods. 5 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 usta no -
vu je: 

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky 
č. 145/1996 Z. z. o pri jí ma ní na štú dium na stred ných
ško lách v zne ní vy hláš ky č. 437/2001 Z. z. a vy hláš ky
č. 725/2002 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 2 úvod ná veta znie: „Zá kon ný zá stup ca
uchá dza ča, žia ka zá klad nej ško ly, po dá va pri hláš ku
ria di te ¾o vi zá klad nej ško ly, kto rú žiak na všte vu je, do
15. feb ru ára na učeb né od bo ry a štu dij né od bo ry, kto ré 
vy ža du jú ove re nie špe ciál nych schop nos tí, zruč nos tí
ale bo ta len tu, do 1. ap rí la na ostat né učeb né od bo ry
a štu dij né od bo ry.“.

2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa slo vá „10. mar ca“ na hrá -
dza jú slo va mi „6. ap rí la“. 

3. V § 4 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja jú slo vá: „na učeb né 
od bo ry a štu dij né od bo ry, kto ré vy ža du jú ove re nie špe -
ciál nych schop nos tí, zruč nos tí ale bo ta len tu, do 20.
mar ca na ostat né učeb né od bo ry a štu dij né od bo ry“. 

4. V § 6 ods. 5 sa na kon ci pri pá ja jú slo vá: „a môže

pri hlia da� na vý sled ky do siah nu té v ce lo slo ven skom
tes to va ní žia kov 9. roč ní kov zá klad ných škôl.“.

5. V § 7 od sek 3 znie: 

„(3) Uchá dza čo vi, kto rý bol pri ja tý na štú dium, ozná -
mi stred ná ško la ter mín, mies to a spô sob zá pi su na
štú dium spo lu s do ru če ním roz hod nu tia o pri ja tí.
Stred ná ško la vy ko ná zá pis pri ja tých uchá dza čov, kto -
rým bolo do ru če né roz hod nu tie o pri ja tí na štú dium na
stred nú ško lu na zá kla de zá pis né ho líst ka, kto rý vydá
prí sluš ná zá klad ná ško la pod ¾a vzo ru uve de né ho v prí -
lo he; zá klad ná ško la pre uchá dza ča o štú dium vydá iba 
je den zá pis ný lís tok, kto rý je pre nos ný. Zá pis ný lís tok
si po ne chá stred ná ško la, na kto rú sa uchá dzač za pí še. 
Ak je uchá dzač úspeš ný aj na ïal šej stred nej ško le
a upred nost ní štú dium na tej stred nej ško le, zru ší zá -
pis a vy zdvih ne si zá pis ný lís tok a odo vzdá ho tej stred -
nej ško le, na kto rú sa za pí še. Voči uchá dza čo vi, kto rý
sa ne zú čas tnil zá pi su, sa po stu pu je pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.5)“.

6. V § 8 sa vy púš �a od sek 8.

7. V ce lom tex te vy hláš ky sa slo vá „kraj ský úrad“ na -
hrá dza jú slo va mi „kraj ský škol ský úrad“ v prí sluš nom
gra ma tic kom tva re. 

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. ja nu ára 2004.

Martin Fronc v. r.
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VZOR
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Základná škola .................................................................................................................................... 

                                                        Zápisný lístok                                              íslo: 

na štúdium na strednej škole 

Meno a priezvisko žiaka (žia ky)......................................................................................................... 

Dátum narodenia žiaka (žia ky)..................................rodné íslo....................................................... 

Adresa trvalého bydliska žiaka (žia ky).............................................................................................. 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka (žia ky)....................................................................... 

1.  Zapisujem uvedeného žiaka (žia ku) do prvého ro níka strednej školy 

.............................................................................................................................................. 

kód a názov študijného (u ebného) odboru............................................................................................. 

na školský rok ................................... 

Dátum  

Podpis zákonného zástupcu                                   Odtla ok pe iatky a podpis riadite a strednej školy  

.........................................................................................................................................................................................

      Zápis zrušený d a.............................                      Odtla ok pe iatky a podpis riadite a strednej školy 

Podpis zákonného zástupcu  

2.  Zapisujem uvedeného žiaka (žia ku) do prvého ro níka strednej školy 

      

  .............................................................................................................................................. 

kód a názov študijného (u ebného) odboru............................................................................................ 

na školský rok ................................... 

Dátum  

Podpis zákonného zástupcu                                   Odtla ok pe iatky a podpis riadite a strednej školy 

........................................................................................................................................................................................ 

      Zápis zrušený d a ...................................................Odtla ok pe iatky a podpis riadite a strednej školy 

Podpis zákonného zástupcu  

3.  Zapisujem uvedeného žiaka (žia ku) do prvého ro níka strednej školy 

.............................................................................................................................................. 

kód a názov študijného (u ebného) odboru.............................................................................................. 

na školský rok ................................... 

Dátum  

Podpis zákonného zástupcu                                    Odtla ok pe iatky a podpis riadite a strednej školy 

........................................................................................................................................................................................ 

      Zápis zrušený d a    ................................................Odtla ok pe iatky a podpis riadite a strednej školy 

Podpis zákonného zástupcu  

Dátum                                                                           Odtla ok pe iatky a podpis riadite a základnej školy 

Príloha

k vyhlá�ke è. 6/2004 Z. z.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 3 ods. 2 zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú
pod mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na vy ko -
na nie na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 305/2003 Z. z. o iden ti fi ká cii a re gis trá cii zvie rat vy da lo 

vý nos zo 17. de cem bra 2003 č. 3561/2003-100 o ozna čo va ní oší pa ných, o evi den cii oší pa ných a o ve de ní cen -
trál ne ho re gis tra oší pa ných.

Vý no som sa  usta no vu jú spô so by ozna čo va nia oší pa ných, po žia dav ky na evi den ciu oší pa ných a ve de nie cen trál ne ho
re gis tra oší pa ných.  

Vý nos na do bú da účin nos� 15. ja nu ára 2004.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke 2/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň
na zrie� na Mi nis ter stve  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.

Strana 58 Zbierka zákonov č. 7/2004 Čiastka 4
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 3 ods. 2 zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú
pod mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na vy ko -
na nie na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 305/2003 Z. z. o iden ti fi ká cii a re gis trá cii zvie rat vy da lo 

vý nos zo 17. de cem bra 2003 č. 3562/2003-100 o ozna čo va ní a  evi den cii oviec a kôz a o ve de ní cen trál ne ho re -
gis tra oviec a kôz.

Vý no som sa  usta no vu jú spô so by ozna čo va nia oviec a kôz, po žia dav ky na evi den ciu a ve de nie cen trál ne ho re gis tra
oviec a kôz.  

Vý nos na do bú da účin nos� 15. ja nu ára 2004.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke 2/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň
na zrie� na Mi nis ter stve  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.

Čiastka 4 Zbierka zákonov č. 8/2004 Strana 59



  

















 










