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400
ZÁKON
zo 16. septembra 2009
o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predmet a pôsobnos zákona
§1
(1) Tento zákon upravuje tátnozamestnanecké
vzahy v súvislosti s vykonávaním tátnej sluby tátnymi zamestnancami.
(2) tátna sluba pod¾a tohto zákona je budovaná na
princípe
a) profesionality,
b) politickej neutrality,
c) nestrannosti,
d) efektivity,
e) stability tátnozamestnaneckého pomeru,
f) etiky.
(3) tátna sluba sa vykonáva v tátnozamestnaneckom pomere k tátu.
(4) Na tátnozamestnanecké vzahy sa vzahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje tento zákon.
§2
(1) Tento zákon sa vzahuje na právne vzahy justièných èakate¾ov1) a súdnych úradníkov,2) ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

kov Národného bezpeènostného úradu, prísluníkov
Zboru väzenskej a justiènej stráe, prísluníkov elezniènej polície, prísluníkov Hasièského a záchranného
zboru, prísluníkov Horskej záchrannej sluby, colníkov a profesionálnych vojakov sa vzahujú osobitné
predpisy.4)
(4) Tento zákon sa nevzahuje na vykonávanie funkcie
a) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej
len poslanec národnej rady),
b) prezidenta Slovenskej republiky (ïalej len prezident),
c) èlena vlády Slovenskej republiky (ïalej len èlen vlády),
d) predsedu Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ïalej len predseda najvyieho kontrolného úradu) a podpredsedu Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ïalej len
podpredseda najvyieho kontrolného úradu),
e) sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f) sudcu vrátane sudcu vykonávajúceho stá pod¾a
osobitného predpisu,5)
g) prokurátora,
h) verejného ochrancu práv,
i) riadite¾a Národného bezpeènostného úradu.
§3
(1) Obèan Slovenskej republiky, obèan iného èlenského tátu Európskej únie, obèan tátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a obèan vajèiarskej konfederácie (ïalej len obèan) má právo uchádza sa o prijatie do tátnej sluby za podmienok ustanovených týmto zákonom
a osobitným predpisom.

(2) Tento zákon sa vzahuje na právne vzahy právnych èakate¾ov prokuratúry, ak to ustanovuje osobitný
predpis.3)

(2) Ak sa z h¾adiska oprávnených záujmov Slovenskej republiky vyaduje, aby tátnu slubu na tátnozamestnaneckom mieste vykonával obèan Slovenskej
republiky, má právo uchádza sa o prijatie do tátnej
sluby len obèan Slovenskej republiky.

(3) Na tátnu slubu prísluníkov Policajného zboru,
prísluníkov Slovenskej informaènej sluby, prísluní-

(3) tátnozamestnanecké miesta, na ktorých môe
tátnu slubu vykonáva len obèan Slovenskej republi-

1

)
)
3
)
4
)

§ 149a a 149c zákona è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry v znení neskorích predpisov.
Napríklad zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov, zákon è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov
a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov, zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) § 13 zákona è. 385/2000 Z. z. v znení zákona è. 185/2002 Z. z.
2
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ky, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky
(ïalej len nariadenie vlády).
§4
Zákaz diskriminácie
(1) Sluobný úrad je povinný zaobchádza so tátnymi zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,6)
najmä pokia¾ ide o podmienky vykonávania tátnej
sluby, odmeòovanie a iné plnenia peòanej hodnoty
a nepeòanej hodnoty poskytované v súvislosti s vykonávaním tátnej sluby, vzdelávanie, príleitosti na
funkèný postup v tátnej slube a o skonèenie tátnozamestnaneckého pomeru.
(2) Právo na prijatie do tátnej sluby sa zaruèuje
rovnako vetkým obèanom vrátane podmienok a spôsobu uskutoèòovania výberového konania alebo výberu na vo¾né tátnozamestnanecké miesto, ak spåòajú
podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným
predpisom.
(3) V tátnozamestnaneckých vzahoch je zakázaná
diskriminácia tátnych zamestnancov a obèanov, ktorí
sa uchádzajú o tátnu slubu, z dôvodu pohlavia, sexuálnej orientácie, náboenského vyznania alebo viery,
rasového pôvodu, národnostného pôvodu alebo etnického pôvodu, farby pleti, jazyka, sociálneho pôvodu,
majetku, rodu, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
zdravotného postihnutia, veku, manelského stavu,
rodinného stavu, povinností k rodine, èlenstva alebo
èinnosti v politickej strane alebo v politickom hnutí,
v odborovej organizácii, v inom zdruení alebo z dôvodu
iného postavenia.
(4) Sluobný úrad a tátny zamestnanec nesmú vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich zo tátnozamestnaneckého pomeru zneuíva na ujmu iného tátneho zamestnanca alebo inej fyzickej osoby alebo na
poniovanie ich ¾udskej dôstojnosti.
(5) Sluobný úrad nesmie tátneho zamestnanca
akýmko¾vek spôsobom postihova alebo znevýhodòova preto, e sa zákonným spôsobom domáha svojich
práv vyplývajúcich zo tátnozamestnaneckého pomeru.
(6) tátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, e jeho
6
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práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodraním zásady rovnakého zaobchádzania,7) sa
môe domáha ochrany v sluobnom úrade alebo na
súde. Rovnako sa môe tejto ochrany domáha obèan,
ktorý sa uchádza o tátnu slubu. Sluobný úrad je povinný na podnet tátneho zamestnanca alebo obèana,
ktorý sa uchádza o tátnu slubu, bez zbytoèného odkladu odpoveda, vykona nápravu a odstráni následky nedodrania zásady rovnakého zaobchádzania.
DRUHÁ HLAVA
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
§5
tátna sluba
(1) tátna sluba na úèely tohto zákona je èinnos,
ktorou tátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom
týmto zákonom alebo osobitným predpisom plní úlohy
tátneho orgánu pri vykonávaní tátnej správy alebo
plní úlohy pri vykonávaní tátnych záleitostí8) v sluobnom úrade v príslunom odbore tátnej sluby alebo bez urèenia odboru tátnej sluby a ktorá zahàòa
a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu, dozor alebo inpekciu,
d) vnútorný audit alebo vládny audit,
e) odbornú prípravu rozhodnutí,9)
f) právne zastupovanie,
g) odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných veobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv vrátane odborných èinností súvisiacich s ich prerokúvaním, schva¾ovaním a podpisovaním, ako aj odborných èinností súvisiacich
s vrátením zákonov prezidentom,
h) odbornú prípravu koncepèných dokumentov a strategických dokumentov alebo
i) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie tátnych záleitostí.
(2) Plnenie úloh pri vykonávaní tátnych záleitostí
na úèely tohto zákona je èinnos vykonávaná tátnym
zamestnancom
a) výluène v tátnom záujme v súvislosti s plnením
úloh
1. tátneho orgánu,10)

) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon) v znení neskorích predpisov.
7
) § 9 a 11 zákona è. 365/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
8
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní
pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch
a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov, zákon è. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorích predpisov, zákon è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorích predpisov, zákon
è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov, zákon è. 185/2002
Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 453/2003 Z. z.
o orgánoch tátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov, zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) Napríklad zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
10
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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2. sluobného úradu pre tátny orgán,11)
b) ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie
súdnictva12) alebo
c) ktorou plní úlohy osobného úradu pod¾a tohto zákona.
(3) Sluobný úrad na úèely odseku 1 vypracuje opisy
èinností tátnozamestnaneckých miest.
§6
tátny zamestnanec
(1) tátny zamestnanec na úèely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá v tátnozamestnaneckom pomere
vykonáva tátnu slubu v sluobnom úrade v príslunom odbore tátnej sluby.
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pod¾a osobitného predpisu,15) ak nejde o tátneho zamestnanca pod¾a odseku 3.
(7) tátny zamestnanec na úèely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorá vykonáva tátnu slubu v sluobnom úrade na základe vyslania pod¾a osobitného predpisu;16) na tohto tátneho zamestnanca sa nevzahujú
ustanovenia § 16, § 19 a 23 a § 28.
(8) Na odborníka ústavného èinite¾a sa nevzahujú
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f), § 22, § 23 a § 80.
(9) Na tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii sa
nevzahujú ustanovenia § 19 a 23, § 27, § 28, § 46
ods. 1, § 47 a 51, § 52 ods. 1, § 55 a 57 a § 80. Na ve¾vyslanca sa nevzahujú aj ustanovenia § 53 ods. 4, § 83
ods. 4, § 104 ods. 5 a § 108 ods. 1.

(2) tátny zamestnanec na úèely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorá je odborníkom plniacim úlohy pre
èlena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyieho súdu Slovenskej republiky (ïalej len odborník ústavného
èinite¾a). Odborník ústavného èinite¾a vykonáva tátnu slubu bez urèenia odboru tátnej sluby.

(10) Na tátneho zamestnanca pod¾a odseku 6 sa nevzahujú ustanovenia § 19 a 23, § 27, § 28, § 46 ods. 1,
§ 47 a 51, § 52 ods. 1, § 55 a 57 a § 80, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.

(3) tátny zamestnanec na úèely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorá vykonáva tátnu slubu v sluobnom úrade na základe
a) zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,13)
b) vymenovania do funkcie pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitného predpisu14)
1. prezidentom,
2. vládou Slovenskej republiky (ïalej len vláda),
3. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
4. predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

(1) Odbor tátnej sluby na úèely tohto zákona je odborný úsek, v ktorom tátny zamestnanec vykonáva
tátnu slubu.

(4) tátny zamestnanec na úèely tohto zákona je aj
mimoriadny a splnomocnený ve¾vyslanec poverený
prezidentom výkonom funkcie (ïalej len ve¾vyslanec).
(5) tátny zamestnanec pod¾a odsekov 3 a 4 okrem
inpektora Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je na úèely tohto zákona tátny zamestnanec vo verejnej funkcii. tátny zamestnanec vo
verejnej funkcii vykonáva tátnu slubu bez urèenia
odboru tátnej sluby.
(6) tátny zamestnanec na úèely tohto zákona je aj
tatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie vymenovaný
11

§7
Odbor tátnej sluby

(2) Odbory tátnej sluby v sluobných úradoch
ustanoví nariadenie vlády. Odbory tátnej sluby v sluobných úradoch uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) a f)
urèia sluobné predpisy, ktoré vydajú tieto sluobné
úrady.
§8
tátnozamestnanecké miesto
mimoriadnej významnosti
tátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti je tátnozamestnanecké miesto urèené vládou
ako rozhodujúce na zabezpeèenie plnenia vládou vymedzených úloh pod¾a jej priorít.
Sluobný úrad
§9
(1) Sluobný úrad na úèely tohto zákona je

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) § 149a a 149c zákona è. 385/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych poh¾adávok v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 549/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 550/2003 Z. z. o probaèných a mediaèných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 34 ods. 2, § 76 a 78 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
13
) Napríklad zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov, zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorích predpisov.
14
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 575/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 150/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
16
) § 41 ods. 1 zákona è. 73/1998 Z. z.
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a) ministerstvo a ostatný ústredný orgán tátnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) orgán miestnej tátnej správy, ak osobitný predpis
neustanovuje inak,
c) iný orgán tátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
d) útvar Policajného zboru urèený ministrom vnútra
Slovenskej republiky,
e) organizaèná zloka ozbrojených síl Slovenskej republiky urèená ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
f) Slovenská informaèná sluba,
g) útvar elezniènej polície,
h) organizaèná zloka Zboru väzenskej a justiènej stráe.17)
(2) Sluobný úrad na úèely tohto zákona je aj
a) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ïalej len kancelária národnej rady),
b) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ïalej
len kancelária prezidenta),
c) Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
(ïalej len kancelária ústavného súdu),
d) Kancelária verejného ochrancu práv,
e) Najvyí kontrolný úrad Slovenskej republiky (ïalej
len najvyí kontrolný úrad),
f) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ïalej
len kancelária súdnej rady),
g) Najvyí súd Slovenskej republiky (ïalej len najvyí súd),
h) pecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný
súd,
i) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ïalej
len generálna prokuratúra), krajská prokuratúra,
vyia vojenská prokuratúra a vojenská obvodná
prokuratúra.
(3) Sluobný úrad justièného èakate¾a na okresnom
súde je krajský súd.
(4) Sluobný úrad tátneho zamestnanca na okresnej prokuratúre je krajská prokuratúra.
(5) Sluobný úrad na úèely tohto zákona nie je Národný bezpeènostný úrad.
(6) Sluobný úrad koordinuje èinnos vo veciach
tátnozamestnaneckých vzahov toho sluobného úradu, ku ktorému vykonáva zriaïovate¾skú funkciu pod¾a osobitného predpisu.18)
§ 10
(1) Kontrolu dodriavania tohto zákona, veobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a sluobných predpisov vykonáva v sluobnom
úrade uvedenom
a) v § 9 ods. 1 tento sluobný úrad,
b) v § 9 ods. 2 písm. a) a g) tento sluobný úrad,
17
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c) v § 9 ods. 2 písm. h) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo spravodlivosti),
d) v § 9 ods. 2 písm. i) generálna prokuratúra.
(2) Na výkon kontroly pod¾a odseku 1 písm. a) sa pouijú základné pravidlá kontrolnej èinnosti pod¾a osobitného predpisu.19)
§ 11
Vedúci tátny zamestnanec
(1) Vedúci tátny zamestnanec (ïalej len vedúci zamestnanec) na úèely tohto zákona je nadriadený tátny zamestnanec, ktorý je pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu oprávnený
a) urèova a uklada podriadenému tátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie tátnej sluby a dáva
mu na tento úèel pokyny,
b) organizova, riadi, kontrolova a hodnoti vykonávanie tátnej sluby podriadeného tátneho zamestnanca.
(2) Vedúci zamestnanec, ktorý je na èele zastupite¾ského úradu Slovenskej republiky v cudzine, zabezpeèuje jednotný výkon tátnej sluby v prijímajúcom táte.
(3) Vedúci zamestnanec na úèely tohto zákona je aj
fyzická osoba, ktorej postavenie nadriadeného upravuje osobitný predpis20) a ktorá má k podriadenému tátnemu zamestnancovi oprávnenia pod¾a odseku 1.
(4) Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom úrade,
ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán
tátnej správy, okrem ve¾vyslanca plní minister alebo
vedúci ostatného ústredného orgánu tátnej správy.
(5) Funkciu vedúceho zamestnanca k ve¾vyslancovi
plní vedúci sluobného úradu v sluobnom úrade, ktorým je Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zahranièných vecí).
Vedúci sluobného úradu
§ 12
(1) Vedúci sluobného úradu (ïalej len vedúci úradu) na úèely tohto zákona je sluobne najvyí vedúci
zamestnanec v sluobnom úrade; to neplatí vo vzahu
k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný
ústredný orgán tátnej správy.
(2) Vedúci úradu je oprávnený kona v príslunom
sluobnom úrade vo veciach tátnozamestnaneckých
vzahov a pracovnoprávnych vzahov; vedúci úradu je
oprávnený kona aj vo veciach právnych vzahov upra-

) § 1 ods. 2 písm. a) a b) zákona è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráe.
) § 21 ods. 7 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 584/2005 Z. z.
19
) § 8 a 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov.
20
) Napríklad zákon è. 200/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 385/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 154/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 757/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 346/2005 Z. z. v znení
neskorích predpisov.
18
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vujúcich sluobný pomer, ak to ustanovuje osobitný
predpis.21)

du v sluobnom úrade, ktorým je vojenská obvodná
prokuratúra, je vojenský obvodný prokurátor.

(3) Funkciu vedúceho úradu vo veciach tátnozamestnaneckých vzahov k vedúcemu zamestnancovi vo
verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán tátnej správy,
okrem ve¾vyslanca plní minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu tátnej správy.

(8) Vedúci úradu písomne poverí spomedzi vedúcich
zamestnancov v sluobnom úrade svojho zástupcu,
ktorý ho zastupuje v èase jeho neprítomnosti v rozsahu
urèenom v poverení.

(4) Funkciu vedúceho úradu vo veciach tátnozamestnaneckých vzahov k ve¾vyslancovi plní vedúci
úradu v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahranièných vecí.

Osobný úrad

§ 13
(1) Vedúceho úradu v sluobnom úrade, ktorým je
ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh prísluného ministra.
(2) Vedúceho úradu v sluobnom úrade, ktorým je
ostatný ústredný orgán tátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho prísluného ostatného
ústredného orgánu tátnej správy.
(3) Vedúci úradu v sluobnom úrade uvedenom v § 9
ods. 1 písm. b) a c) je jeho tatutárny orgán vymenovaný pod¾a osobitného predpisu.22)
(4) Vedúci úradu v sluobnom úrade uvedenom v § 9
ods. 1 písm. d) a h) je vymenovaný alebo ustanovený
pod¾a osobitného predpisu.
(5) Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, je vedúci kancelárie národnej
rady. Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je kancelária prezidenta, je vedúci kancelárie prezidenta. Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je kancelária
ústavného súdu, je vedúci kancelárie ústavného súdu.
Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je Kancelária
verejného ochrancu práv, je vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv. Vedúci úradu v sluobnom úrade,
ktorým je najvyí kontrolný úrad, je predseda najvyieho kontrolného úradu. Vedúci úradu v sluobnom
úrade, ktorým je kancelária súdnej rady, je vedúci kancelárie súdnej rady.
(6) Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je najvyí súd, je predseda najvyieho súdu. Vedúci úradu
v sluobnom úrade, ktorým je pecializovaný trestný
súd, je predseda pecializovaného trestného súdu. Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je krajský súd,
je predseda krajského súdu. Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je okresný súd, je predseda okresného súdu.
(7) Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je generálna prokuratúra, je generálny prokurátor Slovenskej
republiky. Vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je
krajská prokuratúra, je krajský prokurátor. Vedúci
úradu v sluobnom úrade, ktorým je vyia vojenská
prokuratúra, je vyí vojenský prokurátor. Vedúci úra21

§ 14
(1) Osobný úrad je organizaèný útvar sluobného
úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu.
Osobný úrad zabezpeèuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú
sluobnému úradu zo tátnozamestnaneckých vzahov, z pracovnoprávnych vzahov a z právnych vzahov
upravujúcich sluobný pomer.
(2) Osobný úrad tátneho zamestnanca je osobný
úrad sluobného úradu, v ktorom tátny zamestnanec
vykonáva tátnu slubu. Osobný úrad
a) vedúceho ostatného ústredného orgánu tátnej
správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda, je osobný úrad Úradu vlády Slovenskej republiky (ïalej len
úrad vlády),
b) vedúceho úradu v sluobnom úrade uvedenom v § 9
ods. 1 písm. b) a c) je osobný úrad sluobného úradu, ktorý k nemu vykonáva zriaïovate¾skú funkciu
pod¾a osobitného predpisu.18)
§ 15
Sluobné predpisy
(1) Sluobné predpisy sú vnútorné normatívne akty,
ktoré v súlade s týmto zákonom a veobecne záväznými
právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie upravujú podrobnosti vykonávania tátnej sluby. Sluobné predpisy vydáva sluobný úrad; tým nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.23)
(2) Sluobný predpis sluobného úradu nesmie by
v rozpore so sluobným predpisom sluobného úradu,
ktorý k nemu vykonáva zriaïovate¾skú funkciu pod¾a
osobitného predpisu.18)
(3) So sluobnými predpismi musí by tátny zamestnanec riadne oboznámený.
DRUHÁ ÈAS
TÁTNOZAMESTNANECKÝ POMER
PRVÁ HLAVA
DRUHY TÁTNEJ SLUBY
§ 16
Stála tátna sluba
(1) Stála tátna sluba je tátna sluba na neurèitý
èas. Súèasou stálej tátnej sluby je adaptaèné obdo-

) Napríklad § 6 ods. 2 zákona è. 346/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 162/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 150/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 453/2003 Z. z. v znení
neskorích predpisov, zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov.
23
) § 10 ods. 1 zákona è. 153/2001 Z. z.
22
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bie, ak tento zákon neustanovuje inak. Adaptaèné obdobie trvá pä mesiacov a plynie odo dòa vzniku tátnozamestnaneckého
pomeru.
Poèas
adaptaèného
obdobia sluobný úrad zabezpeèí tátnemu zamestnancovi adaptaèné vzdelávanie.
(2) Vedúci zamestnanec a tátny zamestnanec, ktorý
bol prijatý do tátnej sluby pod¾a § 24, vykonáva tátnu slubu bez adaptaèného obdobia.
(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý bol prijatý do
stálej tátnej sluby a ktorý vykonával tátnu slubu
nepretrite najmenej jeden rok v tom istom sluobnom
úrade a v tom istom odbore tátnej sluby, mono na
jeho písomnú iados odpusti adaptaèné obdobie, ak
od skonèenia predchádzajúceho tátnozamestnaneckého pomeru neuplynul viac ako jeden rok.
Doèasná tátna sluba
§ 17
(1) Doèasná tátna sluba je tátna sluba na urèitú
dobu. Doèasná tátna sluba sa vykonáva bez adaptaèného obdobia.
(2) tátny zamestnanec vo verejnej funkcii, tatutárny orgán, ktorý je vymenovaný pod¾a osobitného predpisu,15) odborník ústavného èinite¾a a tátny zamestnanec pod¾a § 6 ods. 7 vykonáva tátnu slubu
v doèasnej tátnej slube; to sa nevzahuje na tátneho
zamestnanca v stálej tátnej slube, ktorý uvedenú
funkciu vykonáva na základe zmeny tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a § 32 ods. 1 písm. a), k) a l).
(3) Do doèasnej tátnej sluby mono prija obèana,
ktorý sa uchádza o tátnu slubu,
a) bez výberového konania alebo bez výberu na zastupovanie tátneho zamestnanca,
1. ktorý je uznaný za doèasne práceneschopného,
2. ktorý je na materskej dovolenke, na dovolenke,
ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku, alebo na rodièovskej dovolenke,
3. ktorý vykonáva mimoriadnu slubu alebo alternatívnu slubu,24)
4. ktorý èerpá sluobné vo¾no,
5. ktorý je zaradený mimo èinnej tátnej sluby,
6. ktorý je doèasne vyslaný na vykonávanie tátnej
sluby do cudziny,
7. ktorý je doèasne preloený,
8. u ktorého dolo k zmene tátnozamestnaneckého
pomeru pod¾a § 32 ods. 1 písm. k) a l),
b) bez výberového konania alebo bez výberu na vo¾né
tátnozamestnanecké miesto do obsadenia tohto
miesta tátnym zamestnancom v stálej tátnej slube,
c) na základe výberového konania alebo na základe výberu na vo¾né tátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je doèasne potrebný na plnenie úloh
tátnej sluby.
(4) Do doèasnej tátnej sluby na tátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca mono prija na
24
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základe výberového konania obèana, ktorý sa uchádza
o tátnu slubu,
a) na zastupovanie vedúceho zamestnanca z dôvodov
uvedených v odseku 3 písm. a),
b) na vo¾né tátnozamestnanecké miesto odborníka,
ktorý je doèasne potrebný na plnenie úloh tátnej
sluby.
§ 18
Doèasná tátna sluba
a) tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii trvá po
dobu vykonávania tejto funkcie,
b) tátneho zamestnanca vo funkcii tatutárneho orgánu, ktorý bol vymenovaný do funkcie pod¾a osobitného predpisu, trvá po dobu vykonávania tejto
funkcie,
c) tátneho zamestnanca pod¾a § 6 ods. 7 trvá po dobu
vyslania pod¾a osobitného predpisu,16)
d) odborníka ústavného èinite¾a trvá poèas výkonu
funkcie toho, pre koho plní úlohy,
e) tátneho zamestnanca, ktorý zastupuje tátneho
zamestnanca pod¾a § 17 ods. 3 písm. a) alebo pod¾a
§ 17 ods. 4 písm. a), trvá, pokia¾ trvá dôvod na zastupovanie,
f) tátneho zamestnanca prijatého pod¾a § 17 ods. 3
písm. b) trvá najviac es mesiacov,
g) odborníka, ktorý je doèasne potrebný na plnenie
úloh tátnej sluby, trvá po dobu dohodnutú v sluobnej zmluve.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY PRIJATIA DO TÁTNEJ SLUBY
A OBSADZOVANIE TÁTNOZAMESTNANECKÝCH
MIEST
§ 19
Podmienky prijatia do tátnej sluby
(1) Do tátnej sluby mono prija obèana, ktorý sa
uchádza o tátnu slubu, ak spåòa tieto predpoklady:
a) dosiahol vek 18 rokov,
b) má spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonný,
d) spåòa kvalifikaèné predpoklady,
e) ovláda tátny jazyk,
f) úspene absolvoval výberové konanie alebo výber,
ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje
inak.
(2) Do tátnej sluby na prísluné tátnozamestnanecké miesto mono prija obèana, ktorý sa uchádza
o tátnu slubu, ak okrem splnenia predpokladov pod¾a odseku 1 spåòa tieto poiadavky:
a) je zdravotne spôsobilý na vykonávanie tátnej sluby, ak zdravotnú spôsobilos vyaduje osobitný
predpis,
b) ovláda cudzí jazyk, ak túto poiadavku na vykonávanie tátnej sluby urèí sluobný úrad,
c) spåòa ïalie poiadavky ustanovené osobitným

) Zákon è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slube v èase vojny a vojnového stavu v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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predpisom25) alebo urèené sluobným úradom potrebné na riadne vykonávanie tátnej sluby pod¾a
opisu èinností tátnozamestnaneckého miesta.
(3) Za bezúhonného na úèely tohto zákona sa nepovauje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin, ak odsúdenie nebolo zahladené; bezúhonnos sa preukazuje doloeným výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace. Ak sa obsadzuje tátnozamestnanecké miesto uvedené v odseku 4, za
bezúhonného na úèely tohto zákona sa nepovauje aj
ten,
a) kto ako obvinený uzavrel zmier26) v konaní o úmyselnom trestnom èine, ak od nadobudnutia právoplatnosti zmieru neuplynuli viac ako dva roky,
b) proti komu bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný èin podmieneène zastavené, ak neuplynula skúobná doba pod¾a osobitného predpisu,27)
c) kto bol právoplatne odsúdený za trestný èin prijímania úplatku, trestný èin podplácania a trestný èin
nepriamej korupcie aj vtedy, ak bolo odsúdenie zahladené,28)
d) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný
trestný èin na nepodmieneèný trest odòatia slobody,
ak odsúdenie nebolo zahladené.
(4) Bezúhonnos sa preukazuje odpisom registra
trestov29) nie starím ako tri mesiace, ak sa obsadzuje
tátnozamestnanecké miesto
a) vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi vedúci
úradu,
b) vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi tatutárny orgán, ktorý nie je vedúcim úradu.
(5) Sluobný úrad poiada o odpis registra trestov týkajúci sa len úspeného uchádzaèa zúèastneného na
výberovom konaní. Sluobný úrad poiada o odpis registra trestov týkajúci sa aj tátneho zamestnanca,
ktorý sa trvale prekladá na tátnozamestnanecké
miesto uvedené v odseku 4; to neplatí, ak ide o trvalé
preloenie vedúceho zamestnanca zo tátnozamestnaneckého miesta uvedeného v odseku 4.
(6) Odsekmi 3 a 5 nie sú dotknuté ustanovenia
o bezúhonnosti pod¾a osobitných predpisov.30)
(7) Kvalifikaèný predpoklad na úèely tohto zákona je
a) vzdelanie,31)
b) osobitný kvalifikaèný predpoklad pod¾a osobitného
predpisu.32)
(8) Vzdelanie na úèely tohto zákona je
a) úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie (ïalej len úplné stredné
vzdelanie),
b) vyie odborné vzdelanie,
25
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c) vysokokolské vzdelanie prvého stupòa,
d) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
e) vysokokolské vzdelanie tretieho stupòa.
(9) Kvalifikaèné predpoklady sú uvedené v prílohe
è. 1 alebo v osobitnom predpise.
(10) Osobitný kvalifikaèný predpoklad pod¾a osobitného predpisu získava tátny zamestnanec v lehote
ustanovenej osobitným predpisom; ak nie je lehota na
získanie osobitného kvalifikaèného predpokladu ustanovená osobitným predpisom, tátny zamestnanec získava osobitný kvalifikaèný predpoklad v lehote urèenej
sluobným úradom.
(11) Predpoklady pod¾a odseku 1 písm. b) a d), ako
aj predpoklad obèianstva pod¾a § 3 a poiadavku pod¾a
odseku 2 písm. a) musí tátny zamestnanec spåòa po
celý èas vykonávania tátnej sluby.
Obsadzovanie
tátnozamestnaneckých miest
§ 20
(1) tátnozamestnanecké miesto mono obsadi prijatím obèana, ktorý sa uchádza o tátnu slubu, alebo
preloením tátneho zamestnanca.
(2) Na tátnozamestnanecké miesto mono prija obèana, ktorý sa uchádza o tátnu slubu,
a) na základe výberového konania, ak sa obsadzuje tátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca alebo ak sa obsadzuje tátnozamestnanecké
miesto v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo
zahranièných vecí, alebo v sluobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 2 písm. i), alebo ak
to ustanovuje osobitný predpis,
b) na základe výberu,
c) bez výberového konania alebo bez výberu.
§ 21
(1) Vo¾né tátnozamestnanecké miesto obsadzuje
sluobný úrad preloením tátneho zamestnanca alebo
na základe výberového konania alebo na základe výberu. Vo¾né tátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca obsadzuje sluobný úrad preloením vedúceho zamestnanca alebo na základe výberového
konania.
(2) tátnozamestnanecké miesto v doèasnej tátnej
slube mono obsadi aj bez výberového konania alebo
bez výberu, ak tento zákon neustanovuje inak.

) Napríklad § 93 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
26
) § 220 Trestného poriadku.
27
) § 216 a 217 Trestného poriadku.
28
) § 92 a 93 Trestného zákona.
29
) Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
30
) Napríklad § 2 ods. 4 zákona è. 549/2003 Z. z., § 79 ods. 4 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 330/2007 Z. z.
31
) Napríklad zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
32
) Napríklad zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 125/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.

Èiastka 145

Zbierka zákonov è. 400/2009

§ 22
Výberové konanie
(1) tátnozamestnanecké miesto uvedené v § 20
ods. 2 písm. a) obsadzuje sluobný úrad z uchádzaèov
a) výberovým konaním zo tátnych zamestnancov
a z obèanov, ktorí sa uchádzajú o tátnu slubu (ïalej len vonkajie výberové konanie), alebo
b) výberovým konaním zo tátnych zamestnancov
v príslunom sluobnom úrade (ïalej len vnútorné
výberové konanie).
(2) Vonkajie výberové konanie vyhlasuje sluobný
úrad v tlaèi alebo v iných verejnosti veobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri
týdne pred jeho uskutoènením. Oznámenie o vonkajom výberovom konaní obsahuje najmä
a) názov sluobného úradu vrátane sídla sluobného
úradu alebo jeho organizaènej jednotky (ïalej len
sídlo sluobného úradu),
b) druh tátnej sluby,
c) obsadzovanú funkciu,
d) odbor tátnej sluby,
e) oznaèenie organizaèného útvaru,
f) struèný opis èinností obsadzovaného tátnozamestnaneckého miesta,
g) predpoklady pod¾a § 19 ods. 1 písm. a) a e),
h) poiadavky pod¾a § 19 ods. 2,
i) údaj o tom, èi sa na tátnozamestnaneckom mieste
vyaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami pod¾a osobitného predpisu,33)
j) zoznam poadovaných dokladov,
k) termín a miesto na podanie iadosti o zaradenie do
vonkajieho výberového konania.
(3) iados o zaradenie do vonkajieho výberového
konania mono poda písomne alebo elektronickými
prostriedkami. Ak uchádzaè podal iados elektronickými prostriedkami, je povinný doruèi ju sluobnému
úradu aj písomne, najneskôr v deò uskutoènenia vonkajieho výberového konania.
(4) Sluobný úrad vyhlásené vonkajie výberové konanie zruí, ak do jeho skonèenia dolo k zrueniu obsadzovaného tátnozamestnaneckého miesta. Ak dolo
k zrueniu obsadzovaného tátnozamestnaneckého
miesta po skonèení vonkajieho výberového konania,
vybraný uchádzaè sa neprijme do tátnej sluby. Sluobný úrad vyhlásené vonkajie výberové konanie zruí aj vtedy, ak na obsadzované tátnozamestnanecké
miesto zaradí tátneho zamestnanca, ktorého funkcia
vedúceho zamestnanca sa skonèila na základe zákona
pod¾a § 38. Sluobný úrad je povinný bezodkladne
oznámi uchádzaèovi zruenie vonkajieho výberového
konania.
(5) Vonkajím výberovým konaním sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti uchádzaèa, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzh¾adom na povahu èinností, ktoré má tátny zamestnanec vykonáva
na príslunom tátnozamestnaneckom mieste. Výberové konanie uskutoèòuje výberová komisia.
33
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(6) Poradie uchádzaèov získané na základe výsledkov vonkajieho výberového konania je záväzné pre vedúceho úradu pri obsadzovaní tátnozamestnaneckého miesta.
(7) Sluobný úrad písomne oznámi zúèastneným
uchádzaèom výsledok vonkajieho výberového konania do desiatich dní od jeho skonèenia; túto povinnos
sluobný úrad splní, ak oznámenie v uvedenej lehote
odole.
(8) Vnútorné výberové konanie vyhlasuje sluobný
úrad vo veobecne prístupných prostriedkoch komunikácie v sluobnom úrade a na mieste, ktoré je prístupné vetkým tátnym zamestnancom sluobného úradu. Na vnútorné výberové konanie sa primerane
vzahujú ustanovenia odsekov 2 a 7.
(9) Podrobnosti o výberovom konaní, najmä o prihlásení sa do výberového konania, vykonaní výberového konania, vyhodnotení výsledkov výberového konania, o spôsobe vytvorenia výberovej komisie a o jej
zloení upraví sluobný predpis, ktorý vydá sluobný
úrad.
(10) Ustanovenia odsekov 2 a 9 sa nevzahujú na sluobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). Spôsob
vyhlásenia a vykonania výberového konania na obsadzovanie tátnozamestnaneckých miest na súdoch,
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej komisie,
zoznam dokladov, ktoré má uchádzaè predloi, a ïalie poiadavky na vykonávanie tátnej sluby vzh¾adom na povahu èinností, ktoré má tátny zamestnanec
vykonáva v tátnej slube, ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
(11) Ustanovenia odsekov 1 a 9 sa nevzahujú na
obsadzovanie tátnozamestnaneckých miest v sluobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 2
písm. i). Spôsob vyhlásenia a vykonania výberového
konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového
konania, spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej
komisie, zoznam dokladov, ktoré má uchádzaè predloi, a ïalie poiadavky na vykonávanie tátnej sluby
vzh¾adom na povahu èinností, ktoré má tátny zamestnanec vykonáva v tátnej slube, upraví sluobný
predpis, ktorý vydá
a) sluobný úrad uvedený v § 9 ods. 1 písm. f), na obsadzovanie tátnozamestnaneckých miest v tomto sluobnom úrade,
b) generálna prokuratúra, na obsadzovanie tátnozamestnaneckých miest v sluobnom úrade uvedenom
v § 9 ods. 2 písm. i).
§ 23
Výber
(1) Vo¾né tátnozamestnanecké miesto okrem tátnozamestnaneckého miesta uvedeného v § 20 ods. 2
písm. a) obsadzuje sluobný úrad z uchádzaèov výberom
a) z obèanov, ktorí sa uchádzajú o tátnu slubu,

) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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b) zo tátnych zamestnancov.
(2) Výber vyhlasuje sluobný úrad v tlaèi alebo
v iných verejnosti prístupných prostriedkoch masovej
komunikácie najmenej tri týdne pred jeho uskutoènením. Oznámenie o výbere obsahuje najmä údaje pod¾a
§ 22 ods. 2.
(3) iados o zaradenie do výberu mono poda písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzaè podal iados elektronickými prostriedkami, je
povinný doruèi ju sluobnému úradu aj písomne, najneskôr v deò uskutoènenia výberu.
(4) Výberom sa overujú schopnosti, osobnostné
vlastnosti a odborné znalosti uchádzaèa, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzh¾adom na povahu èinností,
ktoré má tátny zamestnanec vykonáva na príslunom tátnozamestnaneckom mieste.
(5) Sluobný úrad písomne oznámi zúèastneným
uchádzaèom výsledok výberu do desiatich dní od jeho
skonèenia; túto povinnos sluobný úrad splní, ak
oznámenie v uvedenej lehote odole.
(6) Podrobnosti o výbere, najmä o prihlásení sa do výberu, vykonaní výberu, vyhodnotení výsledkov výberu
upraví sluobný predpis, ktorý vydá sluobný úrad.
(7) Ustanovenia odsekov 2 a 6 sa nevzahujú na sluobný úrad uvedený v § 9 ods. 2 písm. g) a h). V sluobnom úrade, ktorým je súd, podrobnosti o spôsobe vyhlásenia výberu, prihlásení sa do výberu, vykonaní
výberu, vyhodnotení výsledkov výberu a o postupe pri
uskutoèòovaní výberu ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
§ 24
Fyzickú osobu, ktorá vykonávala tátnu slubu pod¾a osobitného predpisu,4) mono prija do stálej tátnej sluby bez výberového konania alebo bez výberu, ak
poiadala o prijatie na tátnozamestnanecké miesto,
ktoré vzniklo bezprostredne zo sluobného miesta
v tátnej slube pod¾a osobitného predpisu, ak táto fyzická osoba
a) vykonávala èinnos v stálej tátnej slube pod¾a osobitného predpisu na tomto mieste,
b) spåòa predpoklady pod¾a § 19 ods. 1 písm. a) a e)
a poiadavky pod¾a § 19 ods. 2.
TRETIA HLAVA
VZNIK TÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU
§ 25
(1) tátnozamestnanecký pomer sa zakladá
a) sluobnou zmluvou,
b) zvolením alebo vymenovaním na tátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii pod¾a tohto zákona
alebo pod¾a osobitného predpisu,
c) vymenovaním do funkcie tatutárneho orgánu pod¾a osobitného predpisu,
d) poverením výkonom funkcie ve¾vyslanca.
(2) Ak je tátny zamestnanec v stálej tátnej slube
zvolený, vymenovaný alebo poverený pod¾a odseku 1
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písm. b) a d), postupuje sa u neho pod¾a § 32 ods. 1
písm. k) a l).
§ 26
(1) tátnozamestnanecký pomer zaloený sluobnou
zmluvou vzniká dòom dohodnutým v sluobnej zmluve.
(2) tátnozamestnanecký pomer zaloený zvolením
alebo vymenovaním vzniká dòom uvedeným v oznámení o zvolení alebo o vymenovaní do funkcie pod¾a tohto
zákona alebo pod¾a osobitného predpisu.
(3) tátnozamestnanecký pomer zaloený poverením
výkonom funkcie ve¾vyslanca vzniká dòom uvedeným
v poverení.
(4) tátny zamestnanec v stálej tátnej slube, ktorý
je do funkcie zvolený, vymenovaný alebo poverený pod¾a § 25 ods. 1 písm. b) a d), vykonáva túto funkciu odo
dòa uvedeného v oznámení pod¾a odseku 2 alebo v poverení pod¾a odseku 3.
§ 27
Sluobná zmluva
(1) Sluobnú zmluvu so tátnym zamestnancom
uzatvára vedúci úradu. S odborníkom ústavného èinite¾a uzatvára sluobnú zmluvu ten, pre koho plní úlohy; s odborníkom ústavného èinite¾a, ktorý plní úlohy
pre sudcu najvyieho súdu, uzatvára sluobnú zmluvu predseda najvyieho súdu. Sluobná zmluva musí
by uzatvorená najneskôr v deò vzniku tátnozamestnaneckého pomeru. Sluobná zmluva musí by písomná. Jedno písomné vyhotovenie sluobnej zmluvy je
sluobný úrad povinný vyda tátnemu zamestnancovi.
(2) Sluobná zmluva musí obsahova podstatné náleitosti, ktorými sú:
a) názov sluobného úradu vrátane sídla sluobného
úradu,
b) meno a priezvisko tátneho zamestnanca, dátum
a miesto jeho narodenia a miesto trvalého pobytu,
c) funkcia tátneho zamestnanca pod¾a § 29,
d) funkcia vedúceho zamestnanca, ak ide o tátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
e) deò vzniku tátnozamestnaneckého pomeru,
f) druh tátnej sluby,
g) odbor tátnej sluby, ak sa urèuje,
h) struèná charakteristika najnároènejích èinností
vykonávaných tátnym zamestnancom,
i) oznaèenie pravidelného miesta vykonávania tátnej
sluby vrátane jeho adresy,
j) èas trvania doèasnej tátnej sluby, ak ide o doèasnú tátnu slubu,
k) dåka kratieho týdenného sluobného èasu, ak bol
dohodnutý.
(3) Sluobný úrad v sluobnej zmluve uvedie aj údaj
o sluobnom èase, o dåke dovolenky, o dåke výpovednej doby a o tom, e ide o tátnozamestnanecké miesto
mimoriadnej významnosti.
(4) Opis èinností tátnozamestnaneckého miesta sa
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uvedie v prílohe sluobnej zmluvy, ktorá je jej neoddelite¾nou súèasou. Opis èinností tátnozamestnaneckého miesta bliie urèuje najnároènejie èinnosti vykonávané tátnym zamestnancom pod¾a sluobnej
zmluvy a ïalie èinnosti vykonávané tátnym zamestnancom.
(5) Prílohou sluobnej zmluvy je tie písomné oznámenie o výke a zloení funkèného platu.
§ 28
Skúobná doba
(1) Skúobná doba plynie odo dòa vzniku tátnozamestnaneckého pomeru zaloeného sluobnou zmluvou a trvá tri mesiace, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(2) Sluobný úrad môe so tátnym zamestnancom
dohodnú skúobnú dobu v trvaní najviac troch mesiacov, ak ide o prijatie
a) do stálej tátnej sluby pod¾a § 24,
b) do stálej tátnej sluby, ktorá bezprostredne nadväzuje na doèasnú tátnu slubu pod¾a § 17 ods. 3
písm. b) na tom istom tátnozamestnaneckom mieste.
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v 1. platovej triede a 9. platovej triede pod¾a osobitného predpisu pod¾a najnároènejej èinnosti, ktorú
vykonáva pod¾a sluobnej zmluvy alebo pod¾a opisu
èinností tátnozamestnaneckého miesta.
(3) Sluobný úrad pri urèovaní najnároènejej èinnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v prílohe è. 1. Sluobný úrad uvedený § 9 ods. 2
písm. a) a e) pri urèovaní najnároènejej èinnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených
v osobitnom predpise.
§ 30
Zaradenie blízkych osôb
(1) tátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami,34) nemono zaradi do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal kontrole pokladnièných operácií alebo kontrole
úètovných operácií druhého okrem tátnych zamestnancov zastupite¾ských úradov Slovenskej republiky.
(2) Obèan, ktorý sa uchádza o tátnu slubu, je povinný oznámi sluobnému úradu skutoènosti uvedené
v odseku 1 pred prijatím do tátnej sluby.

(3) Dohoda o skúobnej dobe pod¾a odseku 2 musí
by písomná. Ak sluobný úrad so tátnym zamestnancom nedohodne skúobnú dobu v prípadoch uvedených v odseku 2, skúobná doba neplynie.

(3) tátny zamestnanec je povinný bez zbytoèného
odkladu oznámi sluobnému úradu skutoènosti uvedené v odseku 1, ktoré vznikli poèas vykonávania tátnej sluby.

(4) Skúobná doba sa predluje o èas prekáok v práci na strane tátneho zamestnanca a o èas sluobného
vo¾na pod¾a § 69 ods. 1 písm. c) a d).

TVRTÁ HLAVA
ZMENA TÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

§ 29

§ 31

Funkcia tátneho zamestnanca
(1) tátnemu zamestnancovi patrí funkcia v 1. platovej triede a 11. platovej triede pod¾a najnároènejej
èinnosti, ktorú vykonáva pod¾a sluobnej zmluvy alebo
pod¾a opisu èinností tátnozamestnaneckého miesta.
Funkcia
referent
samostatný referent
odborný referent
hlavný referent
radca
samostatný radca
odborný radca
hlavný radca
tátny radca
hlavný tátny radca
generálny tátny radca

Platová
trieda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(2) tátnemu zamestnancovi v sluobnom úrade
uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) a e) patrí funkcia
34

) § 116 Obèianskeho zákonníka.

(1) Zmena tátnozamestnaneckého pomeru zaloeného sluobnou zmluvou je
a) zmena funkcie,
b) zmena odboru tátnej sluby,
c) zmena opisu èinností tátnozamestnaneckého miesta,
d) zmena sluobného úradu,
e) zmena sídla sluobného úradu,
f) zmena pravidelného miesta vykonávania tátnej
sluby,
g) zmena dåky týdenného sluobného èasu dohodou,
h) zaradenie tátneho zamestnanca mimo èinnej tátnej sluby.
(2) K zmene tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a
odseku 1 písm. a) a g) môe dôjs dohodou medzi tátnym zamestnancom a sluobným úradom vo forme písomného dodatku k sluobnej zmluve.
(3) K zmene tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a
odseku 1 môe dôjs jednostranne sluobným úradom,
len ak to ustanovuje tento zákon. Sluobný úrad je povinný zmenu tátnozamestnaneckého pomeru oznámi
tátnemu zamestnancovi písomne. Písomné oznámenie o zmene tátnozamestnaneckého pomeru je dodatkom k sluobnej zmluve.
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§ 32
(1) K zmene tátnozamestnaneckého pomeru môe
dôjs
a) doèasným preloením,
b) trvalým preloením,
c) vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca,
d) preloením vedúceho zamestnanca na iné miesto vedúceho zamestnanca,
e) vymenovaním na zastupovanie vedúceho zamestnanca,
f) skonèením zastupovania vedúceho zamestnanca,
g) odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca,
h) doèasným vyslaním na vykonávanie tátnej sluby
do cudziny (ïalej len doèasné vyslanie),
i) zaradením mimo èinnej tátnej sluby,
j) opätovným zaradením tátneho zamestnanca do
tátnej sluby po skonèení zaradenia mimo èinnej
tátnej sluby,
k) na základe zvolenia alebo vymenovania do funkcie
pod¾a § 25 ods. 1 písm. b) a c) alebo na základe odvolania z tejto funkcie, vzdania sa tejto funkcie alebo
uplynutím doby vykonávania tejto funkcie,
l) na základe poverenia pod¾a § 25 ods. 1 písm. d) alebo odvolania z tejto funkcie.
(2) K zmene tátnozamestnaneckého pomeru vedúceho zamestnanca môe dôjs aj na základe zákona.
Doèasné preloenie a trvalé preloenie
§ 33
(1) tátneho zamestnanca mono preloi na vykonávanie tátnej sluby
a) v tom istom sluobnom úrade do iného odboru tátnej sluby,
b) v tom istom sluobnom úrade a v tom istom odbore
tátnej sluby, ak sa zmenia najnároènejie èinnosti
uvedené v sluobnej zmluve,
c) v tom istom sluobnom úrade a v tom istom odbore
tátnej sluby na iné ako pravidelné miesto vykonávania tátnej sluby,
d) do iného sluobného úradu do toho istého odboru
tátnej sluby alebo
e) do iného sluobného úradu do iného odboru tátnej
sluby.
(2) tátneho zamestnanca mono preloi z jedného
odboru tátnej sluby do iného odboru tátnej sluby
len vtedy, ak tátny zamestnanec môe tátnu slubu
vykonáva so zrete¾om na splnenie predpokladu obèianstva Slovenskej republiky (§ 3 ods. 2 a 3), kvalifikaèného predpokladu a vzh¾adom na doterajie ním vykonávané èinnosti.
(3) tátneho zamestnanca mono pod¾a odseku 1
preloi doèasne alebo trvale.
(4) Na preloenie tátneho zamestnanca je prísluný
vedúci úradu v sluobnom úrade, v ktorom tátny zamestnanec vykonáva tátnu slubu.
(5) Preloenie pod¾a odseku 1 písm. d) a e) je moné
len po dohode vedúcich úradov prísluných sluobných úradov.
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(6) Na doèasné preloenie tátneho zamestnanca
v stálej tátnej slube na tátnozamestnanecké miesto
odborníka ústavného èinite¾a je prísluný ten, pre koho
bude tátny zamestnanec plni úlohy. Na doèasné preloenie tátneho zamestnanca v stálej tátnej slube na
tátnozamestnanecké miesto odborníka ústavného èinite¾a, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyieho súdu, je
prísluný predseda najvyieho súdu. Doèasné preloenie pod¾a prvej vety a druhej vety je moné len so súhlasom vedúceho úradu v sluobnom úrade, v ktorom
tátny zamestnanec vykonáva tátnu slubu, a trvá
najdlhie poèas výkonu funkcie toho, pre koho plní úlohy.
(7) Preloenie tátneho zamestnanca pod¾a § 6 ods. 7
je moné len po dohode prísluných sluobných úradov.
(8) Osobný úrad odovzdá osobný spis tátneho zamestnanca, ktorý bol preloený pod¾a odseku 1
písm. d) a e), sluobnému úradu, v ktorom bude tátny
zamestnanec vykonáva tátnu slubu, najneskôr do
siedmich dní odo dòa preloenia.
§ 34
(1) tátneho zamestnanca mono bez jeho súhlasu
doèasne preloi na vykonávanie tátnej sluby na urèený èas, najdlhie na es mesiacov, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh sluobného úradu alebo na
ochranu záujmov tohto tátneho zamestnanca. tátneho zamestnanca mono s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom doèasne preloi aj na èas dlhí ako es
mesiacov, najdlhie vak na pä rokov.
(2) tátneho zamestnanca mono opätovne bez jeho
súhlasu doèasne preloi a po uplynutí 12 mesiacov
odo dòa skonèenia predchádzajúceho doèasného preloenia.
(3) tátnu zamestnankyòu, ktorá je tehotná alebo
ktorá je dojèiaca, tátnu zamestnankyòu alebo tátneho zamestnanca so zdravotným postihnutím alebo
s akým zdravotným postihnutím, tátnu zamestnankyòu alebo tátneho zamestnanca, ktorí sa starajú
o diea mladie ako pätnás rokov, alebo tátnu zamestnankyòu alebo tátneho zamestnanca, ktorí sa
osobne starajú o blízku osobu, ktorá je osobou s akým zdravotným postihnutím, mono doèasne preloi
pod¾a odsekov 1 a 2 len s ich predchádzajúcim písomným súhlasom.
(4) Poèas doèasného preloenia bez súhlasu tátneho zamestnanca patrí tátnemu zamestnancovi funkèný plat najmenej v sume, ktorá by mu patrila, ak by
nebol doèasne preloený. Ak z dôvodu doèasného preloenia bez súhlasu tátneho zamestnanca na funkciu
s niou nároènosou èinností sluobný úrad urèí tátnemu zamestnancovi nií funkèný plat, ako mu patril
pred doèasným preloením, patrí tátnemu zamestnancovi doplatok do výky funkèného platu, ktorý by
mu patril, ak by nebol doèasne preloený. Ak je tátny
zamestnanec doèasne preloený do iného sluobného
úradu, funkèný plat mu urèí tento sluobný úrad.
(5) tátnemu zamestnancovi, ktorý je doèasne preloený mimo obce pravidelného miesta vykonávania tát-
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nej sluby, patria poèas doèasného preloenia náhrady
pod¾a osobitného predpisu35) ako pri sluobnej ceste.
Ak je tátny zamestnanec poèas doèasného preloenia
vyslaný na sluobnú cestu, patrí mu stravné v sume,
ktorá je pre neho výhodnejia.
(6) Po uplynutí doèasného preloenia sa tátny zamestnanec zaradí na to isté tátnozamestnanecké
miesto, na ktorom vykonával tátnu slubu pred doèasným preloením, ak toto tátnozamestnanecké
miesto nebolo zruené a ak sa tátny zamestnanec nedohodne so sluobným úradom inak.
§ 35
(1) tátneho zamestnanca mono trvale preloi na
vykonávanie tátnej sluby len s jeho predchádzajúcim
písomným súhlasom.
(2) tátnemu zamestnancovi, ktorý je trvale preloený mimo obce pravidelného miesta vykonávania tátnej sluby, patrí jednorazová náhrada preukázaných
cestovných výdavkov a jednorazová náhrada preukázaných sahovacích výdavkov.
§ 36
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§ 37
Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca
(1) Vedúci úradu odvolá tátneho zamestnanca
z funkcie vedúceho zamestnanca, ak uplynula doba, na
ktorú bol tátny zamestnanec vyslaný na vykonávanie
tátnej sluby do cudziny.
(2) Vedúci úradu odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca na tátnozamestnaneckom mieste uvedenom
v § 19 ods. 4, ktorý stratil predpoklad bezúhonnosti, ak
nedolo k skonèeniu tátnozamestnaneckého pomeru
na základe zákona pod¾a § 52 ods. 1 písm. a).
(3) Vedúci úradu môe odvola vedúceho zamestnanca z funkcie, ak vedúci zamestnanec
a) nevykazuje dlhie ako es po sebe nasledujúcich
mesiacov poadované výsledky pri vykonávaní tátnej sluby,
b) nemôe dlhie ako es po sebe nasledujúcich mesiacov plni povinnosti vedúceho zamestnanca zo
zdravotných dôvodov,
c) bol doèasne vyslaný na vykonávanie tátnej sluby
do cudziny na èas dlhí ako es mesiacov,
d) poiadal o odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca.

Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca
a vymenovanie na zastupovanie
vedúceho zamestnanca

(4) Vedúci úradu môe so súhlasom tatutárneho orgánu odvola z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.36)

(1) tátneho zamestnanca mono trvale preloi vymenovaním do funkcie vedúceho zamestnanca na základe výberového konania. Vedúceho zamestnanca
mono trvale preloi vymenovaním do funkcie iného
vedúceho zamestnanca aj bez výberového konania.

(5) Vedúci úradu na návrh tatutárneho orgánu alebo na návrh tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii
odvolá aj bez uvedenia dôvodu vedúceho zamestnanca,
ktorého priamo riadi tatutárny orgán alebo tátny zamestnanec vo verejnej funkcii, ak osobitný predpis neustanovuje inak.36)

(2) tátneho zamestnanca mono na základe výberového konania doèasne preloi na èas dlhí ako es
mesiacov na dlhodobo uvo¾nené miesto vedúceho zamestnanca. Vedúceho zamestnanca mono doèasne
preloi pod¾a prvej vety na èas dlhí ako es mesiacov
aj bez výberového konania.
(3) Vedúci úradu môe tátneho zamestnanca s jeho
predchádzajúcim písomným súhlasom vymenova na
zastupovanie vedúceho zamestnanca v sluobnom
úrade
a) poèas neprítomnosti vedúceho zamestnanca presahujúcej dva týdne,
b) ak sa doèasne uvo¾ní miesto vedúceho zamestnanca.
(4) Vedúci úradu môe tátneho zamestnanca s jeho
predchádzajúcim písomným súhlasom doèasne preloi na vo¾né miesto vedúceho zamestnanca do obsadenia tohto miesta výberovým konaním.
(5) Doba zastupovania pod¾a odseku 3 a doba doèasného preloenia pod¾a odseku 4 nesmie presiahnu
es po sebe nasledujúcich mesiacov.
35
36

(6) Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa
skonèí dòom urèeným v odvolaní z funkcie vedúceho
zamestnanca.
§ 38
Skonèenie vykonávania funkcie
vedúceho zamestnanca na základe zákona
(1) Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa
skonèí dòom
a) zruenia organizaèného útvaru, ktorý riadi vedúci
zamestnanec v sluobnom úrade,
b) zruenia sluobného úradu.
(2) Písomné potvrdenie o skonèení vykonávania
funkcie pod¾a odseku 1, ktoré vydá vedúci úradu, obsahuje údaj o dni, ku ktorému sa vykonávanie funkcie
skonèilo, a o dôvode skonèenia; v prípade skonèenia
vykonávania funkcie pod¾a odseku 1 písm. b) písomné
potvrdenie vydá vedúci úradu v sluobnom úrade, na
ktorý prejdú práva a povinnosti zrueného sluobného
úradu.

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 6 ods. 2 zákona è. 525/2003 Z. z. o tátnej správe starostlivosti o ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 205/2004 Z. z., § 4 ods. 6 zákona è. 534/2003 Z. z. o organizácii tátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 57 ods. 5 zákona è. 326/2005 Z. z.
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§ 39
(1) tátneho zamestnanca v stálej tátnej slube,
ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca
pod¾a § 37 alebo ktorého funkcia vedúceho zamestnanca sa skonèila na základe zákona pod¾a § 38, zaradí sluobný úrad s jeho súhlasom na vykonávanie tátnej
sluby na tátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore tátnej sluby a na tú istú funkciu (§ 29), ak sa
tátny zamestnanec nedohodne so sluobným úradom
inak.
(2) Po odvolaní z funkcie, vzdaní sa funkcie alebo
uplynutím doby vykonávania funkcie pod¾a § 32 ods. 1
písm. k) a l) sa tátny zamestnanec v stálej tátnej slube zaradí na to isté tátnozamestnanecké miesto, na
ktorom vykonával tátnu slubu pred zvolením alebo
vymenovaním do funkcie pod¾a § 32 ods. 1 písm. k) alebo pred poverením výkonom funkcie pod¾a § 32 ods. 1
písm. l), ak toto tátnozamestnanecké miesto nebolo
zruené a ak sa tátny zamestnanec nedohodne so sluobným úradom inak.
§ 40
Doèasné vyslanie
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je matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktorá je dojèiaca, vykonáva tátnu slubu, ktorá jej
je zakázaná pod¾a osobitného predpisu,37) alebo ktorá
pod¾a lekárskeho posudku zo zdravotných príèin spoèívajúcich v jej osobe ohrozuje jej tehotenstvo, jej zdravie
krátko po pôrode alebo jej zdravie poèas dojèenia, a nemono vykona doèasnú úpravu jej sluobných podmienok, alebo ju nemono preloi na iné vhodné tátnozamestnanecké miesto, sluobný úrad ju zaradí
mimo èinnej tátnej sluby. Zaradenie mimo èinnej
tátnej sluby skonèí nástupom tátnej zamestnankyne na materskú dovolenku alebo na rodièovskú dovolenku.
(2) tátnej zamestnankyni patrí poèas zaradenia
mimo èinnej tátnej sluby funkèný plat, ktorý by jej
patril, ak by nedolo k zaradeniu mimo èinnej tátnej
sluby.
§ 42
(1) Sluobný úrad zaradí tátneho zamestnanca
mimo èinnej tátnej sluby, ak bol obvinený zo spáchania úmyselného trestného èinu a jeho ïalie vykonávanie tátnej sluby by ohrozovalo dôleitý záujem tátnej
sluby.

(1) tátneho zamestnanca mono s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom doèasne vysla na vykonávanie tátnej sluby do cudziny. Doba doèasného vyslania je spravidla tri roky.

(2) Vedúci úradu zaradí tátneho zamestnanca mimo
èinnej tátnej sluby bezodkladne po tom, ako sa o dôvodoch na zaradenie mimo èinnej tátnej sluby dozvedel.

(2) Skonèi doèasné vyslanie alebo skráti dobu doèasného vyslania môe vedúci úradu v sluobnom úrade, v ktorom tátny zamestnanec vykonáva tátnu
slubu. Doèasné vyslanie sa skonèí dòom urèeným vedúcim úradu v písomnom oznámení. Predåi dobu doèasného vyslania tátneho zamestnanca mono len
s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.

(3) Zaradenie tátneho zamestnanca mimo èinnej
tátnej sluby pod¾a odseku 1 trvá
a) v doèasnej tátnej slube najdlhie poèas jej trvania,
najviac vak dva roky,
b) do nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho
rozsudku za úmyselný trestný èin vydaný v trestnom konaní alebo do nadobudnutia právoplatnosti
uznesenia o podmieneènom zastavení trestného stíhania alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení zmieru,26) najviac vak dva
roky.

(3) Doèasne vysla na vykonávanie tátnej sluby do
cudziny tátneho zamestnanca pod¾a § 6 ods. 7, skonèi doèasné vyslanie, skráti alebo predåi dobu jeho
doèasného vyslania je moné len po dohode prísluných sluobných úradov.
(4) tátnemu zamestnancovi patria poèas doèasného
vyslania náhrady pod¾a osobitného predpisu.35)
(5) Po uplynutí doby doèasného vyslania sa tátny
zamestnanec zaradí na to isté tátnozamestnanecké
miesto, na ktorom vykonával tátnu slubu pred doèasným vyslaním, ak toto tátnozamestnanecké miesto nebolo zruené a ak sa tátny zamestnanec nedohodne so sluobným úradom inak.
Zaradenie tátneho zamestnanca
mimo èinnej tátnej sluby
§ 41
(1) Ak tátna zamestnankyòa, ktorá je tehotná, ktorá
37

(4) Poèas zaradenia mimo èinnej tátnej sluby patrí
tátnemu zamestnancovi suma 40 % z funkèného platu, ktorý mu patril pred zaradením mimo èinnej tátnej
sluby. Suma pod¾a prvej vety sa zvyuje o 10 % za kadú vyivovanú osobu, najviac do výky 60 % funkèného
platu, ktorý tátnemu zamestnancovi patril pred zaradením mimo èinnej tátnej sluby.
(5) Suma pod¾a odseku 4 nesmie by niia ako suma
ivotného minima pod¾a osobitného predpisu.38)
§ 43
(1) Sluobný úrad zaradí mimo èinnej tátnej sluby
tátneho zamestnanca, ktorý je s jeho súhlasom vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do intitúcie Európskej únie alebo do or-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným
enám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacim enám, zoznam prác a pracovísk spojených so pecifickým rizikom
pre tehotné eny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojèiace eny a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávate¾om pri zamestnávaní týchto ien.
38
) Zákon è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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gánu Európskej únie. Poèas vyslania pod¾a prvej vety
patrí tátnemu zamestnancovi funkèný plat, ktorý by
mu patril, ak by nebol vyslaný; to neplatí, ak mu plat
poskytuje intitúcia Európskej únie alebo orgán Európskej únie, do ktorých je vyslaný.
(2) Sluobný úrad zaradí mimo èinnej tátnej sluby
tátneho zamestnanca, ktorý s jeho súhlasom vykonáva trukturálnu stá v intitúcii Európskej únie. Poèas
vykonávania trukturálnej stáe patrí tátnemu zamestnancovi funkèný plat, ktorý mu patril pred jej zaèatím, a náhrada výdavkov ako pri zahraniènej sluobnej ceste.
§ 44
Opätovné zaradenie tátneho zamestnanca
na vykonávanie tátnej sluby
(1) Sluobný úrad bezodkladne zaradí tátneho zamestnanca na vykonávanie tátnej sluby, ak
a) zanikne dôvod zaradenia mimo èinnej tátnej sluby
alebo
b) uplynie doba pod¾a § 42 ods. 3.
(2) Sluobný úrad tátneho zamestnanca zaradí na
to isté tátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával tátnu slubu pred zaradením mimo èinnej tátnej sluby, ak toto tátnozamestnanecké miesto nebolo
zruené a ak sa tátny zamestnanec nedohodne so sluobným úradom inak.
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sluobný predpis, na nevyhnutný èas. Sluobný úrad
zároveò urèí miesto nástupu, miesto vykonávania tátnej sluby, úèel, èas trvania, spôsob dopravy a miesto
skonèenia sluobnej cesty alebo zahraniènej sluobnej
cesty; sluobný úrad môe urèi aj ïalie podmienky
sluobnej cesty alebo zahraniènej sluobnej cesty. Sluobný úrad pritom prihliada na oprávnené záujmy tátneho zamestnanca.
(5) Pravidelné miesto vykonávania tátnej sluby na
úèely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich so
sluobnou cestou alebo zahraniènou sluobnou cestou
je miesto uvedené v sluobnej zmluve.
(6) tátnemu zamestnancovi vyslanému na sluobnú cestu alebo na zahraniènú sluobnú cestu patria
náhrady súvisiace so sluobnou cestou alebo so zahraniènou sluobnou cestou pod¾a osobitného predpisu.35)
tátnemu zamestnancovi vyslanému na zahraniènú
sluobnú cestu pod¾a odseku 3 patrí v súlade so zmluvou, ktorá upravuje jeho úèas na projekte, aj odmena
zníená o náklady na jeho funkèný plat.
PIATA HLAVA
SKONÈENIE
TÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU
§ 46
(1) tátnozamestnanecký pomer mono skonèi
a) dohodou o skonèení tátnozamestnaneckého pomeru,
b) výpoveïou,
c) okamitým skonèením,
d) skonèením v skúobnej dobe.

(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý bol zaradený
mimo èinnej tátnej sluby z dôvodov uvedených v § 42
ods. 1, sa po opätovnom zaradení na vykonávanie tátnej sluby doplatí rozdiel medzi funkèným platom a sumou vyplácanou pod¾a § 42 ods. 4 a 5 najneskôr do 30
dní odo dòa, keï tátny zamestnanec preukázal, e zanikli dôvody zaradenia mimo èinnej tátnej sluby.

(2) tátnozamestnanecký pomer sa skonèí aj na základe zákona.

(4) Suma pod¾a odseku 3 patrí tátnemu zamestnancovi aj vtedy, ak nedôjde k jeho opätovnému zaradeniu
na vykonávanie tátnej sluby pod¾a odseku 2.

(3) tátnozamestnanecký pomer zaniká smrou tátneho zamestnanca alebo právoplatným rozhodnutím
o vyhlásení tátneho zamestnanca za màtveho.

§ 45

§ 47

Sluobná cesta
a zahranièná sluobná cesta

Výpovedné dôvody sluobného úradu

(1) Sluobná cesta na úèely tohto zákona je èas od
nástupu tátneho zamestnanca na cestu na vykonávanie tátnej sluby do iného miesta, ako je jeho pravidelné miesto vykonávania tátnej sluby, vrátane èasu vykonávania tátnej sluby a do skonèenia tejto cesty.
(2) Zahranièná sluobná cesta na úèely tohto zákona
je èas sluobnej cesty v cudzine vrátane èasu vykonávania tátnej sluby v cudzine do skonèenia tejto cesty.
(3) Zahranièná sluobná cesta na úèely tohto zákona
je aj èas vyslania tátneho zamestnanca do cudziny na
úèely plnenia úloh krátkodobého alebo strednodobého
experta na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie
iným tátom realizovanom sluobným úradom v mene
Európskej únie a financovanom Európskou úniou.
(4) Sluobný úrad vyle tátneho zamestnanca na
sluobnú cestu alebo zahraniènú sluobnú cestu na
návrh vedúceho zamestnanca, o ktorom to ustanovuje

Sluobný úrad môe da tátnemu zamestnancovi
výpoveï, ak
a) tátny zamestnanec vzh¾adom na svoj zdravotný
stav pod¾a lekárskeho posudku dlhodobo stratil
spôsobilos na vykonávanie tátnej sluby na konkrétnom tátnozamestnaneckom mieste, sluobný
úrad nemá pre neho iné vhodné tátnozamestnanecké miesto alebo tátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preloením v sluobnom úrade a nedohodne
sa so sluobným úradom inak,
b) sa zruuje alebo zruilo tátnozamestnanecké miesto, sluobný úrad nemá pre tátneho zamestnanca
iné vhodné tátnozamestnanecké miesto alebo tátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preloením
v sluobnom úrade a nedohodne sa so sluobným
úradom inak,
c) tátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca pod¾a § 37 ods. 1 alebo
ods. 3 písm. a) alebo ktorého funkcia vedúceho za-
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h)
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mestnanca sa skonèila na základe zákona pod¾a
§ 38, nemono zaradi na vykonávanie tátnej sluby na tátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore tátnej sluby a na tú istú funkciu (§ 29), pretoe sluobný úrad takéto tátnozamestnanecké
miesto nemá, a tátny zamestnanec sa nedohodne
so sluobným úradom inak,
tátny zamestnanec, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca pod¾a § 37 ods. 3 písm. b)
a c) alebo pod¾a § 37 ods. 4 a 5, nesúhlasí so zaradením na vykonávanie tátnej sluby na tátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore tátnej sluby
a na tú istú funkciu (§ 29) a nedohodne sa so sluobným úradom inak,
tátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca pod¾a § 37 ods. 3 písm. d),
nemono zaradi na vykonávanie tátnej sluby na
tátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore
tátnej sluby a na tú istú funkciu (§ 29) a nedohodne sa so sluobným úradom inak,
tátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie
vedúceho zamestnanca pod¾a § 37 ods. 2, nemono
zaradi na vykonávanie tátnej sluby na tátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore tátnej
sluby a na tú istú funkciu (§ 29), pretoe sluobný
úrad takéto tátnozamestnanecké miesto nemá,
a tátny zamestnanec sa nedohodne so sluobným
úradom inak,
tátny zamestnanec neuspokojivo plní sluobné úlohy a sluobný úrad ho v posledných iestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov
a tátny zamestnanec ich v primerane urèenej lehote
neodstránil,
tátny zamestnanec opakovane poruil sluobnú
disciplínu menej závaným spôsobom a bol v posledných iestich mesiacoch v súvislosti s poruením
sluobnej disciplíny písomne upozornený na monos skonèenia tátnozamestnaneckého pomeru výpoveïou,
je u tátneho zamestnanca dôvod na okamité skonèenie tátnozamestnaneckého pomeru.
§ 48
Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveï, tátnozamestnanecký pomer
sa skonèí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba
je rovnaká pre sluobný úrad aj pre tátneho zamestnanca a je dva mesiace.
(2) Výpovedná doba zaèína plynú od prvého dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruèení výpovede a skonèí sa uplynutím posledného dòa prísluného kalendárneho mesiaca.
(3) Poèas plynutia výpovednej doby mono tátneho
zamestnanca, ktorému sluobný úrad dal výpoveï
pod¾a § 47 písm. a) a f), trvale preloi v sluobnom
úrade alebo do iného sluobného úradu. Ak dôjde k trvalému preloeniu tátneho zamestnanca pod¾a prvej
39
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vety, plynutie výpovednej doby sa zastaví a tátnozamestnanecký pomer trvá naïalej.
§ 49
Zákaz výpovede
(1) Sluobný úrad nesmie da tátnemu zamestnancovi výpoveï v ochrannej dobe, ktorou je na úèely tohto
zákona aj
a) doba, keï je tátny zamestnanec zaradený mimo
èinnej tátnej sluby; to neplatí v prípade zaradenia
mimo èinnej tátnej sluby pod¾a § 42,
b) doba èerpania sluobného vo¾na pod¾a § 69 ods. 1
písm. a), b) a d).
(2) Zákaz výpovede sa nevzahuje na výpoveï danú
tátnemu zamestnancovi z dôvodu
a) pre ktorý môe sluobný úrad okamite skonèi tátnozamestnanecký pomer, ak nejde o tátnu zamestnankyòu na materskej dovolenke a o tátneho zamestnanca na rodièovskej dovolenke (§ 166 ods. 1
Zákonníka práce); ak je daná tátnej zamestnankyni
alebo tátnemu zamestnancovi výpoveï z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodièovskú dovolenku tak, e by výpovedná doba uplynula v èase tejto materskej dovolenky a rodièovskej
dovolenky, skonèí sa výpovedná doba súèasne s materskou dovolenkou a rodièovskou dovolenkou,
b) uvedeného v § 47 písm. g), ak nejde o tehotnú tátnu
zamestnankyòu alebo ak nejde o tátnu zamestnankyòu na materskej dovolenke alebo tátnu zamestnankyòu a tátneho zamestnanca na rodièovskej
dovolenke.
§ 50
tátnemu zamestnancovi, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, môe da sluobný úrad výpoveï
len na základe právoplatného rozhodnutia prísluného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas pod¾a osobitného predpisu,39) inak je výpoveï neplatná. Tento súhlas sa nevyaduje, ak ide o výpoveï z dôvodu uvedeného v § 47
písm. h) a i).
§ 51
Okamité skonèenie
tátnozamestnaneckého pomeru
(1) Sluobný úrad môe okamite skonèi tátnozamestnanecký pomer tátneho zamestnanca, ak tátny
zamestnanec poruil závane sluobnú disciplínu.
tátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného èinite¾a, ktorý vykonáva tátnu slubu v doèasnej tátnej
slube, môe ten, pre koho plní úlohy, skonèi okamite
aj bez uvedenia dôvodu; ustanovenie § 74 Zákonníka
práce sa v tomto prípade nepouije.
(2) Sluobný úrad môe okamite skonèi tátnozamestnanecký pomer pod¾a odseku 1 iba v lehote dvoch
mesiacov odo dòa, keï sa o dôvode na okamité skon-

) § 13 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 139/2008 Z. z.

Èiastka 145

Zbierka zákonov è. 400/2009

èenie dozvedel, a v prípade závaného poruenia sluobnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po návrate tátneho zamestnanca z cudziny, najneskôr vdy
do jedného roka odo dòa, keï tento dôvod vznikol.
(3) Sluobný úrad nemôe okamite skonèi tátnozamestnanecký pomer s tehotnou tátnou zamestnankyòou, so tátnou zamestnankyòou na materskej dovolenke alebo so tátnou zamestnankyòou a tátnym
zamestnancom na rodièovskej dovolenke, s osamelou
tátnou zamestnankyòou alebo s osamelým tátnym
zamestnancom, ak sa stará o diea mladie ako tri
roky, alebo so tátnym zamestnancom, ktorý sa osobne
stará o blízku osobu, ktorá je osobou s akým zdravotným postihnutím. Môe vak s nimi s výnimkou tátnej
zamestnankyne na materskej dovolenke a tátneho zamestnanca na rodièovskej dovolenke (§ 166 ods. 1 Zákonníka práce) z dôvodu uvedeného v odseku 1 skonèi
tátnozamestnanecký pomer výpoveïou.
§ 52
Skonèenie tátnozamestnaneckého pomeru
na základe zákona
(1) tátnozamestnanecký pomer sa skonèí dòom
a) nadobudnutia právoplatnosti schváleného zmieru
alebo dòom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o podmieneènom zastavení trestného stíhania,
ak bol tátny zamestnanec zaradený mimo èinnej
tátnej sluby pod¾a § 42 ods. 1,
b) nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol
tátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný
èin,
c) nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol
tátny zamestnanec odsúdený za nedbanlivostný
trestný èin, ak výkon trestu odòatia slobody nebol
podmieneène odloený,
d) nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ukladajúceho tátnemu zamestnancovi, ktorý nie je obèanom
Slovenskej republiky, trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,
e) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
bol tátny zamestnanec pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilos na
právne úkony obmedzená,
f) keï tátny zamestnanec neúspene vykonal alebo
z vlastnej viny nevykonal skúku na získanie osobitného kvalifikaèného predpokladu pod¾a osobitného
predpisu v lehote urèenej osobitným predpisom alebo sluobným úradom,
g) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
sa zruuje platnos osvedèenia na oboznamovanie
sa s utajovanými skutoènosami pod¾a osobitného
predpisu,33) alebo dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na
oboznamovanie sa s utajovanými skutoènosami, ak
sa takéto osvedèenie na vykonávanie tátnej sluby
vyaduje pod¾a osobitného predpisu33) a ak tátny
zamestnanec nebol trvale preloený alebo sa nedohodol so sluobným úradom inak,
h) straty obèianstva (§ 3),
i) uplynutia doèasnej tátnej sluby.
(2) tátnozamestnanecký pomer tátneho zamest-

Strana 3057

nanca vo verejnej funkcii a tátneho zamestnanca, ktorý je tatutárny orgán vymenovaný pod¾a osobitného
predpisu,15) ktorí vykonávajú tátnu slubu v doèasnej
tátnej slube, sa skonèí dòom uvedeným v odvolaní
z tejto funkcie, dòom vzdania sa tejto funkcie alebo
dòom uplynutia doby vykonávania tejto funkcie. tátnozamestnanecký pomer tátneho zamestnanca pod¾a
§ 6 ods. 7 sa skonèí dòom skonèenia vyslania pod¾a
osobitného predpisu.16)
(3) Písomné potvrdenie o skonèení tátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona, ktoré vydá vedúci
úradu, obsahuje údaj o dni a dôvode skonèenia tátnozamestnaneckého pomeru.
§ 53
Odstupné
(1) tátnemu zamestnancovi v stálej tátnej slube
pri skonèení tátnozamestnaneckého pomeru výpoveïou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. a) a b) alebo dohodou o skonèení tátnozamestnaneckého pomeru z toho
istého dôvodu patrí odstupné v sume dvojnásobku
funkèného platu, ktorý mu patril v èase, keï vznikol
dôvod, na základe ktorého dolo k skonèeniu tátnozamestnaneckého pomeru, a ak jeho tátnozamestnanecký pomer trval dlhie ako dva roky, patrí mu odstupné v sume trojnásobku funkèného platu, ktorý mu
patril v èase, keï vznikol dôvod, na základe ktorého dolo k skonèeniu tátnozamestnaneckého pomeru. Ak
funkèný plat pod¾a prvej vety je nií ako posledne priznaný funkèný plat, patrí tátnemu zamestnancovi
pod¾a prvej vety odstupné v sume dvojnásobku jeho posledne priznaného funkèného platu, a ak jeho tátnozamestnanecký pomer trval dlhie ako dva roky, patrí
mu odstupné v sume trojnásobku jeho posledne priznaného funkèného platu.
(2) tátnemu zamestnancovi v stálej tátnej slube,
ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca
pod¾a § 37 ods. 1 alebo ods. 3 a ktorého tátnozamestnanecký pomer sa skonèil výpoveïou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. c) a d) alebo dohodou o skonèení tátnozamestnaneckého pomeru z toho istého dôvodu,
patrí odstupné v sume dvojnásobku funkèného platu,
ktorý mu patril pred odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca, a ak jeho tátnozamestnanecký pomer
trval dlhie ako dva roky, patrí mu odstupné v sume
trojnásobku funkèného platu, ktorý mu patril pred odvolaním z funkcie vedúceho zamestnanca. Ak funkèný
plat pod¾a prvej vety je nií ako posledne priznaný
funkèný plat, patrí tátnemu zamestnancovi pod¾a prvej vety odstupné v sume dvojnásobku jeho posledne
priznaného funkèného platu, a ak jeho tátnozamestnanecký pomer trval dlhie ako dva roky, patrí mu odstupné v sume trojnásobku jeho posledne priznaného
funkèného platu.
(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý bol odvolaný
z funkcie vedúceho zamestnanca pod¾a § 37 ods. 4 alebo ods. 5 alebo ktorého vykonávanie funkcie vedúceho
zamestnanca sa skonèilo na základe zákona pod¾a § 38
a ktorého tátnozamestnanecký pomer sa skonèil výpoveïou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. c) a d) alebo
dohodou o skonèení tátnozamestnaneckého pomeru
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z toho istého dôvodu, patrí odstupné v sume trojnásobku funkèného platu, ktorý mu patril pred odvolaním
z funkcie vedúceho zamestnanca alebo pred skonèením vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na
základe zákona. Ak funkèný plat pod¾a prvej vety je nií ako posledne priznaný funkèný plat, patrí tátnemu
zamestnancovi pod¾a prvej vety odstupné v sume trojnásobku jeho posledne priznaného funkèného platu.
(4) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, ktorý je v doèasnej tátnej slube, patrí pri skonèení tátnozamestnaneckého pomeru odvolaním z funkcie alebo uplynutím
funkèného obdobia pod¾a osobitného predpisu odstupné v sume dvojnásobku jeho posledne priznaného
funkèného platu, a ak jeho tátnozamestnanecký pomer trval dlhie ako dva roky, patrí mu odstupné v sume trojnásobku jeho posledne priznaného funkèného
platu.
(5) Ustanovenie odseku 4 sa vzahuje aj na tátneho
zamestnanca v doèasnej tátnej slube, ktorý je tatutárny orgán vymenovaný pod¾a osobitného predpisu.
§ 54
Odchodné
(1) Pri prvom skonèení tátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predèasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
patrí tátnemu zamestnancovi odchodné v sume jeho
posledne priznaného funkèného platu, ak poiada
o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skonèením
tátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skonèení.
(2) Ak tátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté odchodné pod¾a osobitného predpisu40) v niej sume, ako
by mu patrilo pod¾a odseku 1, poskytne sa mu odchodné vo výke rozdielu sumy zistenej pod¾a odseku 1 a sumy vyplatenej pod¾a osobitného predpisu.40) Ak tátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté odchodné pod¾a
osobitného predpisu40) v rovnakej sume alebo vo vyej
sume, ako by mu patrilo pod¾a odseku 1, odchodné mu
nepatrí.
Nároky z neplatného skonèenia
tátnozamestnaneckého pomeru
a nároky v osobitných prípadoch
§ 55
Ak tátny zamestnanec vykonával tátnu slubu
pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu,4)
vykonával prácu vo verejnom záujme41) alebo vykonával inú závislú prácu pre zamestnávate¾a, ktorý je sluobným úradom pod¾a tohto zákona, poèas doby, za
ktorú je sluobný úrad povinný poskytnú mu funkèný
plat z dôvodu neplatného skonèenia tátnozamestnaneckého pomeru, povinnos sluobného úradu poskyt40
41
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nú tátnemu zamestnancovi tento funkèný plat sa
zniuje o funkèný plat alebo mzdu za uvedenú èinnos.
§ 56
Ak sa tátny zamestnanec domnieva, e k skonèeniu
tátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona
nedolo, môe sa obráti na súd najneskôr v lehote
dvoch mesiacov odo dòa doruèenia písomného potvrdenia pod¾a § 52 ods. 3. Ak pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu k skonèeniu tátnozamestnaneckého
pomeru na základe zákona nedolo, nároky tátneho
zamestnanca sa posudzujú ako pri neplatnom okamitom skonèení tátnozamestnaneckého pomeru;
na tohto tátneho zamestnanca sa primerane pouije aj
ustanovenie § 55.
§ 57
Sluobný posudok
(1) Sluobný úrad vydá tátnemu zamestnancovi, ak
o to písomne poiada, sluobný posudok do 15 dní odo
dòa doruèenia iadosti. Sluobný úrad vak nie je povinný vyda tátnemu zamestnancovi sluobný posudok skôr ako dva mesiace pred skonèením tátnozamestnaneckého pomeru. Sluobný posudok môe
obsahova iba skutoènosti týkajúce sa vykonávania
tátnej sluby.
(2) Sluobný úrad vydá tátnemu zamestnancovi
sluobný posudok písomne. Podkladom pre vydanie
sluobného posudku je osobný spis tátneho zamestnanca.
§ 58
Potvrdenie o tátnej slube
(1) Sluobný úrad vydá tátnemu zamestnancovi
v deò skonèenia tátnozamestnaneckého pomeru písomné potvrdenie o tátnej slube. Podkladom pre vydanie potvrdenia o tátnej slube je osobný spis tátneho zamestnanca.
(2) Potvrdenie o tátnej slube obsahuje najmä údaj o
a) dobe trvania tátnozamestnaneckého pomeru,
b) dåke zapoèítanej sluobnej praxe,
c) èinnostiach, ktoré tátny zamestnanec vykonával
pod¾a opisu èinností tátnozamestnaneckého miesta,
d) záväzkoch tátneho zamestnanca súvisiacich so
tátnozamestnaneckým pomerom,
e) poradí zráok vykonávaných z platu tátneho zamestnanca a o tom, v prospech koho sú zráky vykonávané,
f) funkcii a funkènom plate tátneho zamestnanca, ak
o to tátny zamestnanec písomne poiada,
g) skutoènostiach rozhodujúcich na posúdenie nároku na dovolenku,
h) poskytnutí odchodného pod¾a § 54.

) Napríklad § 76 ods. 6 Zákonníka práce, zákon è. 315/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov.
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IESTA HLAVA
PRÁVA, POVINNOSTI A OBMEDZENIA
TÁTNEHO ZAMESTNANCA
§ 59
Práva tátneho zamestnanca
(1) tátny zamestnanec má právo
a) na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadne
vykonávanie tátnej sluby,
b) na plat pod¾a tohto zákona,
c) na prehlbovanie kvalifikácie,
d) odmietnu sluobnú úlohu, ktorá je v rozpore so veobecne záväznými právnymi predpismi,
e) odmietnu sluobnú úlohu, ktorej vykonanie je nad
rozsah opisu èinností jeho tátnozamestnaneckého
miesta,
f) odmietnu vykonanie sluobnej úlohy, ktorá pod¾a
veobecne záväzných právnych predpisov alebo pod¾a sluobných predpisov patrí do výluènej pôsobnosti vedúceho zamestnanca,
g) nazera do svojho osobného spisu a robi si z neho
výpisy, odpisy a fotokópie,
h) podáva sanosti vo veciach vykonávania tátnej
sluby sluobnému úradu vrátane saností v súvislosti s poruením zásady rovnakého zaobchádzania
pod¾a § 4.
(2) tátny zamestnanec má okrem práv pod¾a odseku 1 aj práva vyplývajúce z iných veobecne záväzných
právnych predpisov a z kolektívnych zmlúv.
Povinnosti a obmedzenia
tátneho zamestnanca
§ 60
(1) tátny zamestnanec je povinný
a) dodriava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony, iné veobecne záväzné právne predpisy a právne záväzné akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie a sluobné predpisy pri vykonávaní tátnej sluby a uplatòova ich pod¾a svojho
najlepieho vedomia a svedomia, repektova
a chráni ¾udskú dôstojnos a ¾udské práva,
b) vykonáva tátnu slubu politicky neutrálne a nestranne a zdra sa pri vykonávaní tátnej sluby
vetkého, èo by mohlo ohrozi dôveru v nestrannos
a objektívnos konania a rozhodovania,
c) zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých
sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním tátnej sluby a ktoré v záujme sluobného úradu nemono
oznamova iným osobám,
d) zdra sa konania, ktoré by mohlo vies ku konfliktu
záujmu sluobného úradu s osobnými záujmami,
najmä nezneuíva informácie získané v súvislosti
s vykonávaním tátnej sluby na vlastný prospech
alebo na prospech iného,
e) plni sluobné úlohy osobne, riadne a vèas,
f) zastupova vedúceho zamestnanca v rozsahu urèenom sluobným úradom,
g) zastupova nadriadeného vedúceho zamestnanca
na základe jeho poverenia pod¾a § 62 ods. 1 písm. f),
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h) vykonáva sluobné úlohy, ktoré sú v súlade s opisom èinností jeho tátnozamestnaneckého miesta,
i) riadi sa pri vykonávaní tátnej sluby pokynmi vedúceho zamestnanca, ak sú v súlade so veobecne
záväznými právnymi predpismi a sluobnými predpismi,
j) dodriava urèený týdenný sluobný èas alebo
kratí týdenný sluobný èas,
k) prehlbova si kvalifikáciu,
l) poskytnú sluobnému úradu osobné údaje, ktoré
sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo tátnozamestnaneckého pomeru,
m) ochraòova majetok tátu, ktorý mu bol zverený,
pred pokodením, stratou, znièením a zneuitím,
naklada s ním úèelne a hospodárne a vyuíva ho
iba na oprávnené úèely,
n) plni ïalie povinnosti pod¾a tohto zákona.
(2) tátny zamestnanec je ïalej povinný oznámi
a) sluobnému úradu sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, e bol právoplatne
pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo e
jeho spôsobilos na právne úkony bola obmedzená,
b) bezodkladne priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi vzah pod¾a § 30, ktorý vznikol poèas trvania tátnozamestnaneckého pomeru,
c) sluobnému úradu dôvody pre zaradenie tátneho
zamestnanca mimo èinnej tátnej sluby uvedené
v § 42 ods. 1,
d) sluobnému úradu výsledok trestného konania,
v súvislosti s ktorým bol tátny zamestnanec zaradený mimo èinnej tátnej sluby pod¾a § 42 ods. 1,
e) sluobnému úradu, e bol právoplatne odsúdený za
trestný èin,
f) vedúcemu zamestnancovi stratu bezúhonnosti
a predloi mu rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti,
g) vedúcemu zamestnancovi alebo orgánu èinnému
v trestnom konaní stratu, pokodenie, znièenie
a zneuitie majetku vo vlastníctve alebo v správe sluobného úradu.
(3) Ak sa tátny zamestnanec domnieva, e pokyn,
ktorý mu bol uloený, je v rozpore so veobecne záväznými právnymi predpismi alebo so sluobnými predpismi, je povinný písomne upozorni na túto skutoènos vedúceho zamestnanca skôr, ako tento pokyn
zaène plni. Ak vedúci zamestnanec trvá na splnení pokynu, je povinný oznámi to tátnemu zamestnancovi
písomne.
§ 61
(1) tátny zamestnanec nesmie
a) vykonáva èinnos, ktorá je nedôstojná z h¾adiska
vykonávania tátnej sluby,
b) prijíma dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním tátnej sluby okrem darov alebo iných výhod poskytovaných sluobným úradom a darov poskytovaných
pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach,
c) poadova dary alebo iné výhody, alebo navádza
iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním tátnej sluby,
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d) sprostredkúva pre seba, inú fyzickú osobu alebo
právnickú osobu obchodný kontakt
1. so tátom,
2. s obcou,
3. s vyím územným celkom,
4. so tátnym podnikom, tátnym fondom, Fondom
národného majetku Slovenskej republiky a s inou
právnickou osobou zriadenou tátom,
5. s rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce,
6. s rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou
organizáciou, inou právnickou osobou vyieho
územného celku alebo
7. s inou právnickou osobou s majetkovou úèasou
tátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyieho územného celku,
e) nadobúda majetok od tátu, obce, vyieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súai alebo vo
verejnej drabe, ak osobitný predpis42) neustanovuje
inak, s výnimkou, ak obec alebo vyí územný celok
zverejní podmienky nadobudnutia majetku,
f) pouíva symboly spojené s vykonávaním tátnej
sluby na osobný prospech,
g) zvýhodòova blízke osoby pri vykonávaní tátnej
sluby,
h) vyhotovova falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním tátnej sluby,
i) vedome íri a sprostredkúva nepravdivé, pravdu
skres¾ujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by
mohli pokodi poves sluobného úradu alebo
ostatných tátnych zamestnancov.
(2) tátny zamestnanec ïalej nesmie
a) podnika,
b) vykonáva inú zárobkovú èinnos, ktorá je zhodná
alebo obdobná s opisom èinností jeho tátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou èinnosou na
úèely tohto zákona sa rozumie èinnos, ktorá zakladá nárok na príjem zdaòovaný pod¾a osobitného
predpisu,43)
c) by èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb.
(3) Obmedzenie pod¾a odseku 2 písm. b) sa nevzahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v netátnych
zdravotníckych zariadeniach, na lekársku posudkovú
èinnos, na vedeckú èinnos, pedagogickú èinnos, lektorskú èinnos, prednáate¾skú èinnos, publikaènú
èinnos, literárnu èinnos alebo umeleckú èinnos,
znaleckú, tlmoènícku alebo prekladate¾skú èinnos,44)
portovú èinnos, èinnosti vedúcich táborov pre deti
42
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a mláde, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné
veci, oddielových vedúcich, vychovávate¾ov, intruktorov, stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch pre deti a mláde, èinnosti sprostredkovate¾a
a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu
vlastného majetku, na správu majetku maloletých
detí,45) na správu majetku osoby, ktorej spôsobilos na
právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne
úkony, na èinnos v orgánoch spoloèenstva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, na èinnos v poradnom
orgáne vlády a vykonávanie funkcie èlena volebnej komisie alebo funkcie èlena komisie na vyhlásenie referenda alebo èlena komisie na ¾udové hlasovanie o odvolaní prezidenta, na èinnos zapisovate¾a volebnej
komisie, na èinnos poslanca obecného zastupite¾stva,
ktorý nie je dlhodobo uvo¾nený na výkon funkcie, na
èinnos poslanca zastupite¾stva vyieho územného
celku, ktorý nie je dlhodobo uvo¾nený na výkon funkcie, na èinnos hlavného kontrolóra obce, na èinnos
hlavného kontrolóra samosprávneho kraja, na èinnos
èlena v rozkladovej komisii, na èinnos osôb prizvaných na výkon doh¾adu, kontroly alebo vládneho auditu pod¾a osobitného predpisu46) a na èinnos èlena komisie pre vyetrovanie leteckých nehôd alebo na
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu.
(4) Obmedzenie pod¾a odseku 2 písm. b) sa tie nevzahuje na
a) úèas tátneho zamestnanca na projekte rozvojovej
pomoci Európskej únie iným tátom realizovanom
sluobným úradom v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,
b) úèas tátneho zamestnanca na projekte financovanom zo tátneho rozpoètu Slovenskej republiky alebo z iných verejných prostriedkov,
c) èinnosti, ktorých predmetom je uskutoèòovanie
programu supervízie.47)
(5) Ak je predmetom èinností uvedených v odseku 3
plnenie úloh tátnej správy alebo vykonávanie tátnych záleitostí, môe sluobný úrad umoni ich vykonávanie tátnemu zamestnancovi aj v sluobnom èase.
Ak sa majú tieto èinnosti vykonáva mimo pravidelného miesta vykonávania tátnej sluby, môe sluobný
úrad vysla tátneho zamestnanca na sluobnú cestu.
(6) Obmedzenie pod¾a odseku 2 písm. c) sa nevzahuje na tátneho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu
èlena orgánu Fondu ochrany vkladov alebo Garanèného fondu investícií, a na tátneho zamestnanca, ktorý
je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného
orgánu právnickej osoby vládou alebo sluobným úra-

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorích
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
) § 5 a 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
44
) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
45
) § 32 a 33 zákona è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
46
) Zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. v znení zákona è. 385/2004 Z. z.
§ 35f zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 165/2008 Z. z.
47
) Napríklad § 47 ods. 7 zákona è. 305/2005 Z. z. v znení zákona è. 466/2008 Z. z.
43
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dom alebo s ktorého èlenstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby vysloví
sluobný úrad predchádzajúci písomný súhlas; sluobný úrad môe svoj súhlas odvola, ak by èlenstvo
v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby bolo prekákou riadneho plnenia sluobných povinností tátneho zamestnanca.
(7) tátny zamestnanec, ktorý je èlenom riadiaceho,
kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby
v prípadoch uvedených v odseku 6, nemôe od tejto
právnickej osoby pobera odmenu, iný príjem alebo
ïaliu výhodu.
(8) tátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dòa
vzniku tátnozamestnaneckého pomeru skonèi podnikanie spôsobom vyplývajúcim z osobitných predpisov. tátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dòa
vzniku tátnozamestnaneckého pomeru skonèi inú
zárobkovú èinnos, ktorá je zhodná alebo obdobná
s opisom èinností jeho tátnozamestnaneckého miesta, a èlenstvo v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom
orgáne právnickej osoby spôsobom vyplývajúcim z osobitných predpisov, ak vykonávanie týchto èinností je
v rozpore s odsekmi 3 a 6.
§ 62
(1) Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 60 ïalej povinný
a) organizova, riadi a kontrolova vykonávanie tátnej sluby podriadenými tátnymi zamestnancami,
b) uklada podriadeným tátnym zamestnancom sluobné úlohy a dáva im na tento úèel pokyny v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi a so
sluobnými predpismi,
c) utvára podmienky na riadne vykonávanie tátnej
sluby tátnymi zamestnancami,
d) vies tátnych zamestnancov k dodriavaniu sluobnej disciplíny,
e) plni voèi podriadenému tátnemu zamestnancovi
úlohy sluobného úradu v rozsahu urèenom týmto
zákonom a sluobnými predpismi,
f) písomne poveri podriadeného tátneho zamestnanca na zastupovanie v urèenom rozsahu v èase svojej
neprítomnosti nepresahujúcej dva týdne,
g) slune sa správa voèi podriadeným tátnym zamestnancom,
h) plni ïalie povinnosti pod¾a tohto zákona.
(2) Vedúci zamestnanec nie je oprávnený uklada
podriadenému tátnemu zamestnancovi sluobné úlohy, ktoré má pod¾a veobecne záväzných právnych
predpisov alebo sluobných predpisov vykona osobne.
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(2) Majetkové priznanie obsahuje údaje o
a) nehnute¾nom majetku,
b) hnute¾ných veciach,
c) majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3) Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceòuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) sa na úèely
majetkového priznania ocení cenou obvyklou; za majetok sa povaujú peòané prostriedky v mene euro
a v cudzej mene, vklady v bankách a v poboèkách zahranièných bánk v mene euro a v cudzej mene a vklady
v zahranièných bankách. Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak jeho súhrnná hodnota je vyia ako 35 000 eur. Majetok v bezpodielovom
spoluvlastníctve manelov sa na úèely majetkového
priznania delí rovnakým dielom.
(4) Súèasou majetkového priznania tátneho zamestnanca na tátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti je aj èestné vyhlásenie o tom, e
tátny zamestnanec nemá vedomos o takých príjmoch
osôb ijúcich s ním v domácnosti,48) ktoré mono povaova za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatoèných zdrojov.
(5) tátny zamestnanec je povinný poda majetkové
priznanie
a) do 30 dní odo dòa vzniku tátnozamestnaneckého
pomeru pod¾a stavu ku dòu vzniku tátnozamestnaneckého pomeru,
b) do 31. marca kadého kalendárneho roka pod¾a stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.
(6) Majetkové priznanie sa podáva vedúcemu úradu.
Vedúci úradu, ktorého vymenúva a odvoláva do funkcie vláda, podáva majetkové priznanie vedúcemu úradu úradu vlády. Vedúci úradu v sluobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) a d) a f) podáva majetkové
priznanie tomu, kto ho vymenoval. Vedúci úradu, ktorý
nie je tátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, podáva majetkové priznanie vedúcemu úradu v sluobnom úrade, v ktorom má osobný úrad.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa nevzahujú na
tátneho zamestnanca, ktorý je povinný deklarova
svoj majetok pod¾a osobitného predpisu.49)
§ 64
Vyhodnotenie majetkového priznania

Majetkové priznanie

(1) Vedúci úradu preskúma úplnos majetkového
priznania a v prípade potreby písomne vyzve tátneho
zamestnanca, aby majetkové priznanie v lehote 30 dní
spresnil alebo doplnil. Vedúci úradu na úèely zistenia
prírastku majetku vyhodnotí majetkové priznanie a zabezpeèí jeho uchovávanie.

(1) tátny zamestnanec je poèas trvania tátnozamestnaneckého pomeru povinný poda majetkové priznanie na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2.

(2) Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, tátny zamestnanec je povinný
predloi, ak ide o nehnute¾ný majetok, aj doklad o spô-

§ 63

48
49

) § 115 Obèianskeho zákonníka.
) Ústavný zákon è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
è. 545/2005 Z. z.
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TRETIA ÈAS

sobe a dátume jeho nadobudnutia, o cene jeho obstarania, pri vlastnej výstavbe výdavky na jeho obstaranie.
(3) Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, tátny zamestnanec je povinný
predloi aj údaje o hnute¾ných veciach, majetkových
právach a iných majetkových hodnotách aj vtedy, ak
ich súhrnná hodnota je niia ako 35 000 eur.
(4) Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania zistia u tátneho zamestnanca majetkové prírastky, ktoré presahujú súhrn jeho platových pomerov
a iných vyèíslených príjmov, tátny zamestnanec je povinný vyèísli ich hodnotu alebo preukáza ich pôvod.
Na splnenie tejto povinnosti mu vedúci úradu urèí primeranú lehotu, najmenej 60 dní.

SLUOBNÝ ÈAS, DOVOLENKA,
SLUOBNÉ VO¼NO A ÏALIE PODMIENKY
VYKONÁVANIA TÁTNEJ SLUBY
§ 66
(1) Sluobný èas tátneho zamestnanca je èasový
úsek, v ktorom tátny zamestnanec vykonáva tátnu
slubu a je k dispozícii sluobnému úradu.
(2) Sluobný úrad môe so tátnym zamestnancom
dohodnú nerovnomerné rozvrhnutie sluobného èasu
aj vtedy, ak tátny zamestnanec nevykonáva tátnu
slubu v dvojzmennej prevádzke, v trojzmennej prevádzke alebo v nepretritej prevádzke.

§ 65
Sanos tátneho zamestnanca
vo veciach vykonávania tátnej sluby
(1) tátny zamestnanec môe poda vo veciach vykonávania tátnej sluby sanos, ak sa domnieva, e
jeho práva pod¾a tohto zákona, ostatných veobecne
záväzných právnych predpisov a sluobných predpisov
boli poruené.
(2) tátny zamestnanec podáva sanos písomne
a doruèí ju sluobnému úradu.
(3) Na vybavenie sanosti je prísluný vedúci úradu.
Ak sanos smeruje proti vedúcemu úradu, na jej vybavenie je prísluný vedúci úradu v sluobnom úrade,
ktorým je orgán tátnej správy, ktorý vykonáva vo vzahu k sluobnému úradu zriaïovate¾skú funkciu pod¾a
osobitného predpisu.18) Na vybavenie sanosti proti
tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný
ústredný orgán tátnej správy, je prísluný minister
alebo vedúci ostatného ústredného orgánu tátnej
správy; na vybavenie sanosti proti vedúcemu ostatného ústredného orgánu tátnej správy je prísluný
predseda vlády. Na vybavenie sanosti proti vedúcemu úradu v sluobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2
písm. a) a f) je prísluný ten, kto ho vymenoval alebo
zvolil.
(4) Na vybavenie sanosti vedúceho úradu je prísluný vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je orgán tátnej správy, ktorý vykonáva vo vzahu k sluobnému úradu zriaïovate¾skú funkciu pod¾a osobitného
predpisu.18) Na vybavenie sanosti vedúceho úradu
v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán tátnej správy, je prísluný minister
alebo vedúci ostatného ústredného orgánu tátnej
správy. Na vybavenie sanosti vedúceho úradu v sluobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) a f) je prísluný ten, kto ho vymenoval alebo zvolil.
(5) Na podávanie, prijímanie, evidovanie, lehoty, preetrovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania saností sa pouijú ustanovenia osobitného predpisu.50)
50

Èiastka 145

§ 67
(1) Základná výmera dovolenky tátneho zamestnanca je najmenej tyri týdne. Dovolenka vo výmere
najmenej piatich týdòov patrí tátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovài aspoò
15 rokov tátnozamestnaneckého pomeru, sluobného
pomeru pod¾a osobitného predpisu4) alebo pracovného
pomeru po 18. roku veku.
(2) tátnemu zamestnancovi patrí za vyèerpanú dovolenku funkèný plat.
(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý si nemôe vyèerpa dovolenku z dôvodu doèasnej pracovnej neschopnosti ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka,
nevyèerpanú dovolenku poskytne sluobný úrad po
skonèení doèasnej pracovnej neschopnosti.
§ 68
(1) Za vykonávanie tátnej sluby sa povauje aj èas
èerpania dovolenky,
prehlbovania kvalifikácie,
zvyovania kvalifikácie,
prestávky na dojèenie,
náhradného vo¾na za tátnu slubu nadèas, za tátnu slubu vo sviatok a za neaktívnu èas sluobnej
pohotovosti v mieste vykonávania tátnej sluby,
f) keï tátny zamestnanec nevykonáva tátnu slubu,
pretoe je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý
sluobný deò,
g) neprítomnosti tátneho zamestnanca v tátnej slube z dôvodu
1. doèasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie
tátnej sluby pre chorobu alebo úraz,
2. karantény,
3. materskej dovolenky a rodièovskej dovolenky
(§ 166 Zákonníka práce).

a)
b)
c)
d)
e)

(2) Na úèely dovolenky sa neposudzuje za vykonávanie tátnej sluby èas
a) rodièovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce),
b) zaradenia mimo èinnej tátnej sluby okrem zaradenia mimo èinnej tátnej sluby pod¾a § 41,

) Zákon è. 152/1998 Z. z. o sanostiach v znení zákona è. 164/2008 Z. z.
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c) èerpania sluobného vo¾na, za ktorý nepatrí tátnemu zamestnancovi funkèný plat,
d) doèasnej pracovnej neschopnosti na vykonávanie
tátnej sluby pre chorobu alebo úraz okrem èasu
doèasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku sluobného úrazu alebo choroby z povolania,
za ktoré aspoò èiastoène zodpovedá sluobný úrad.
§ 69
Sluobné vo¾no tátneho zamestnanca
(1) Sluobný úrad poskytne sluobné vo¾no tátnemu zamestnancovi
a) na výkon funkcie nezluèite¾nej s vykonávaním tátnej sluby,
b) na výkon funkcie v odborovom orgáne,
c) ktorý nasleduje manela vykonávajúceho v cudzine
tátnu slubu pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitného predpisu alebo vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme v cudzine,
d) poèas úèasti na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným tátom realizovanom sluobným úradom v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou a ktorý v tejto súvislosti dlhodobo
vykonáva èinnosti v táte, ktorému je pomoc poskytovaná; sluobné vo¾no sa poskytne najviac v rozsahu troch rokov.
(2) Funkcia nezluèite¾ná s vykonávaním tátnej sluby je funkcia poslanca Európskeho parlamentu, poslanca národnej rady, prezidenta, èlena vlády, predsedu
najvyieho kontrolného úradu, podpredsedu najvyieho kontrolného úradu, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, èlena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, starostu, primátora, predsedu vyieho
územného celku, poslanca obecného zastupite¾stva
dlhodobo uvo¾neného na výkon funkcie, poslanca zastupite¾stva vyieho územného celku dlhodobo uvo¾neného na výkon funkcie.
(3) Sluobné vo¾no pod¾a odseku 1 písm. a) sa poskytne na èas plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie.
(4) tátnemu zamestnancovi, ktorý bol zvolený do
funkcie v odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyaduje uvo¾nenie od plnenia povinností vyplývajúcich zo
tátnozamestnaneckého pomeru v rozsahu sluobného èasu, sa poskytne sluobné vo¾no poèas vykonávania tejto funkcie.
(5) tátnemu zamestnancovi, ktorý pod¾a odseku 1
písm. c) nasleduje manela do cudziny, sa poskytne na
jeho iados sluobné vo¾no na èas nasledovania manela do cudziny.
(6) Sluobný úrad môe tátneho zamestnanca dlhodobo uvo¾ni a poskytnú mu sluobné vo¾no aj na èas
pôsobenia v medzinárodnej organizácii.
(7) tátny zamestnanec preukazuje dôvody na poskytnutie sluobného vo¾na potvrdením príslunej intitúcie.
51
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(8) Za èas sluobného vo¾na pod¾a odsekov 1 a 6 tátnemu zamestnancovi nepatrí funkèný plat.
(9) Po uplynutí sluobného vo¾na sluobný úrad zaradí tátneho zamestnanca na to isté tátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonával tátnu slubu pred
poskytnutím sluobného vo¾na, ak toto tátnozamestnanecké miesto nebolo zruené a ak sa tátny zamestnanec nedohodne so sluobným úradom inak.
Ïalie podmienky
vykonávania tátnej sluby
§ 70
(1) Sluobný úrad vytvára tátnym zamestnancom
podmienky na riadne, bezpeèné51) a hospodárne vykonávanie tátnej sluby. Sluobný úrad zabezpeèuje
tátnemu zamestnancovi najmä
a) veobecne záväzné právne predpisy, sluobné predpisy a informácie potrebné na vykonávanie tátnej
sluby,
b) zriaïovanie, udriavanie a zlepovanie zariadení nevyhnutných na riadne vykonávanie tátnej sluby,
c) vhodné podmienky na stravovanie pri vykonávaní
tátnej sluby.
(2) Sluobný úrad prispieva na stravovanie najmenej
v sume 65 % ceny jedla, najviac vak na kadé jedlo do
sumy 65 % stravného poskytovaného pri sluobnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín pod¾a osobitného predpisu.35)
(3) Povinnos sluobného úradu zabezpeèova stravovanie sa nevzahuje na tátneho zamestnanca, ktorý
je doèasne vyslaný na vykonávanie tátnej sluby
do cudziny.
§ 71
(1) Ak vykonáva tátna zamestnankyòa, ktorá je tehotná, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode
alebo dojèiaca tátna zamestnankyòa tátnu slubu,
ktorá jej je pod¾a osobitného predpisu zakázaná alebo
ktorá je zakázaná pod¾a lekárskeho posudku zo zdravotných príèin spoèívajúcich v jej osobe, sluobný úrad
je povinný vykona doèasnú úpravu sluobných podmienok, aby sa predilo jej ohrozeniu. Ak to nie je moné, sluobný úrad je povinný preloi tátnu zamestnankyòu na vhodné tátnozamestnanecké miesto.
Poèas preloenia patrí tátnej zamestnankyni funkèný
plat najmenej v sume, ktorá by jej patrila, ak by nedolo
k preloeniu.
(2) Ak úprava sluobných podmienok ani preloenie
pod¾a odseku 1 nie sú moné, sluobný úrad zaradí
tátnu zamestnankyòu mimo èinnej tátnej sluby
pod¾a § 41.

) Napríklad zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách na
pracovisko.
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§ 72
Sluobné podmienky
niektorých tátnych zamestnancov
(1) tátna zamestnankyòa sa po skonèení materskej
dovolenky alebo po skonèení rodièovskej dovolenky zaradí na vykonávanie tátnej sluby na to isté tátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonávala tátnu
slubu pred nástupom na materskú dovolenku alebo
rodièovskú dovolenku. Ak zaradenie pod¾a prvej vety
nie je moné, sluobný úrad zaradí tátnu zamestnankyòu na tátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore tátnej sluby a v tej istej funkcii, ak sa tátna zamestnankyòa nedohodne so sluobným úradom inak.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzahuje rovnako na
tátneho zamestnanca po návrate z rodièovskej dovolenky.
§ 73
Osobný spis tátneho zamestnanca
(1) Vetky písomnosti týkajúce sa tátnozamestnaneckého pomeru tátneho zamestnanca sa zakladajú
do jeho osobného spisu. Osobný spis tátneho zamestnanca, ktorý vedie osobný úrad, obsahuje osobné údaje tátneho zamestnanca, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo tátnozamestnaneckého pomeru.52)
(2) Osobný úrad poskytne tátnemu zamestnancovi
na jeho iados odpisy písomností, ktoré sú uloené
v jeho osobnom spise, a umoní mu robi si z nich výpisy a fotokópie.
(3) Sluobný úrad môe poskytova informácie
o tátnom zamestnancovi len s jeho súhlasom alebo ak
to ustanovuje osobitný predpis.
(4) Po skonèení tátnozamestnaneckého pomeru
sluobný úrad uchováva osobný spis tátneho zamestnanca 50 rokov.
§ 74
Sluobný preukaz tátneho zamestnanca
tátny zamestnanec sa pri vykonávaní tátnej sluby
preukazuje sluobným preukazom. Sluobný preukaz,
ktorý vyhotoví sluobný úrad, obsahuje najmä oznaèenie sluobného úradu, meno a priezvisko tátneho zamestnanca, osobné èíslo pridelené tátnemu zamestnancovi a fotografiu tátneho zamestnanca.
§ 75
Sluobný poriadok
Sluobný úrad vydá sluobný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. V sluobnom poriadku sluobný úrad najmä
pecifikuje sluobné podmienky upravené týmto záko52
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nom a upraví, ktoré poruenie povinností tátneho zamestnanca sa povauje za závané poruenie sluobnej
disciplíny.
TVRTÁ ÈAS
VZDELÁVANIE TÁTNYCH ZAMESTNANCOV
§ 76
(1) Sluobný úrad organizuje, zabezpeèuje a umoòuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie tátnych zamestnancov.53) Ustanovenia o vzdelávaní tátnych zamestnancov upravené osobitným
predpisom týmto nie sú dotknuté.54)
(2) Sluobný úrad vytvára podmienky na vzdelávanie
tátnych zamestnancov prehlbovaním kvalifikácie
a zvyovaním kvalifikácie.
(3) Prehlbovanie kvalifikácie je systematické odborné vzdelávanie tátnych zamestnancov s cie¾om priebeného udriavania, zdokona¾ovania a dopåòania poadovaných vedomostí a schopností potrebných na
vykonávanie tátnej sluby.
(4) Zvyovanie kvalifikácie je získanie
a) vyieho stupòa vzdelania v súlade so pecifickými
poiadavkami a potrebami sluobného úradu,
b) osobitných kvalifikaèných predpokladov, ktoré sú
na vykonávanie tátnej sluby na tátnozamestnaneckom mieste pod¾a opisu èinností tátnozamestnaneckého miesta potrebné.
(5) Sluobný úrad, ktorým je ministerstvo alebo
ostatný ústredný orgán tátnej správy, koordinuje
vzdelávanie tátnych zamestnancov v sluobnom úrade, ku ktorému vykonáva zriaïovate¾skú funkciu pod¾a osobitného predpisu.18)
Prehlbovanie kvalifikácie
§ 77
(1) Prehlbovanie kvalifikácie sa uskutoèòuje
a) adaptaèným vzdelávaním,
b) priebeným vzdelávaním,
c) pecifickým vzdelávaním.
(2) Adaptaèné vzdelávanie sprostredkúva tátnemu
zamestnancovi v adaptaènom období informácie a vedomosti smerujúce k osvojeniu si základných zruèností potrebných na vykonávanie èinností v tátnej slube.
Adaptaèné vzdelávanie pozostáva zo
a) veobecnej èasti, ktorá je zameraná najmä na získanie vedomostí o Ústave Slovenskej republiky, veobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich tátnozamestnanecké vzahy, organizácii
tátnej správy, Európskej únii, komunikácii a etike
tátneho zamestnanca,
b) pecifickej èasti, ktorá je zameraná najmä na získanie informácií o úlohách a postavení prísluného

) Zákon è. 428/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona è. 70/1997 Z. z. v znení neskorích predpisov.
54
) Napríklad § 35g zákona è. 502/2001 Z. z. v znení zákona è. 165/2008 Z. z., § 4 ods. 6 písm. h) zákona è. 453/2003 Z. z.
53
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sluobného úradu a o jeho vnútorných normatívnych aktoch a na získanie informácií o úlohách vykonávaných v organizaènom útvare, v ktorom tátny
zamestnanec vykonáva tátnu slubu.
(3) Priebené vzdelávanie je zamerané najmä na
a) profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním
kvalifikácie v oblasti èinností, ktoré tátny zamestnanec pod¾a sluobnej zmluvy vykonáva na tátnozamestnaneckom mieste,
b) jazykové vzdelávanie, ktorým je na úèely tohto zákona zvyovanie úrovne ovládania tátneho jazyka
a cudzieho jazyka a rozirovanie jazykových vedomostí túdiom ïalieho cudzieho jazyka,
c) získanie a prehlbovanie zruèností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca.
(4) pecifické vzdelávanie je zamerané najmä na
a) vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda urèí ako prioritné na plnenie svojich úloh,
b) vzdelávanie v oblasti informaèných technológií,
c) vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja.
(5) Prehlbovanie kvalifikácie pod¾a odseku 1 sa môe
uskutoèòova formou prezenèného vzdelávania, ditanèného vzdelávania, samotúdia, prostriedkami
elektronickej komunikácie, odborných pobytov, úèasou na konferenciách, úèasou na odborných seminároch, úèasou na kurzoch a inými formami.
§ 78
(1) Sluobný úrad zabezpeèí tátnemu zamestnancovi prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu najmenej piatich
sluobných dní v kalendárnom roku. Za tento èas patrí
tátnemu zamestnancovi funkèný plat. Náklady na
prehlbovanie kvalifikácie uhrádza sluobný úrad. Sluobný úrad uhrádza tátnemu zamestnancovi, ktorý je
doèasne vyslaný na vykonávanie tátnej sluby do cudziny, náklady na prehlbovanie kvalifikácie v cudzine
najviac do výky nákladov na prehlbovanie kvalifikácie
v Slovenskej republike.
(2) Sluobný úrad môe so tátnym zamestnancom
uzatvori písomnú dohodu o prehlbovaní kvalifikácie,
ak prehlbovanie kvalifikácie presahuje pä sluobných
dní v kalendárnom roku alebo ak predpokladané náklady na prehlbovanie kvalifikácie dosahujú aspoò
3 500 eur. Sluobný úrad pri uzatvorení dohody o prehlbovaní kvalifikácie postupuje primerane pod¾a § 80
ods. 2 a 4 a 8.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzahuje na adaptaèné vzdelávanie.
§ 79
(1) Podrobnosti o rozsahu, obsahu a formách adaptaèného vzdelávania upraví sluobný predpis.
(2) Podrobnosti o formách prehlbovania kvalifikácie
pod¾a § 77 ods. 5 a podrobnosti o poskytovaní a èerpaní
55

sluobných dní pod¾a § 78 ods. 1 upraví sluobný predpis.
§ 80
Zvyovanie kvalifikácie
(1) Sluobný úrad môe tátnemu zamestnancovi na
jeho iados umoni zvyovanie kvalifikácie pod¾a § 76
ods. 4 písm. a), ak toto zvyovanie je v súlade s potrebou sluobného úradu. Na tento úèel sluobný úrad
uzatvorí so tátnym zamestnancom písomnú dohodu
o zvyovaní kvalifikácie.
(2) Dohoda o zvyovaní kvalifikácie obsahuje
a) druh kvalifikácie a formu túdia,55)
b) tudijný odbor, druh tudijného programu,56) tudijný plán a oznaèenie koly,
c) dobu, po ktorú je tátny zamestnanec povinný zotrva v tátnozamestnaneckom pomere po zvýení
kvalifikácie,
d) druhy nákladov a najvyiu sumu, ktorú tátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrva
v tátnozamestnaneckom pomere poèas dohodnutej
doby.
(3) Doba zotrvania v tátnozamestnaneckom pomere
pod¾a odseku 2 písm. c) nesmie by dlhia ako pä rokov. Ak tátny zamestnanec nesplní záväzok pod¾a odseku 2 písm. c), je povinný uhradi úplne alebo èiastoène náklady v závislosti od dåky zotrvania
v tátnozamestnaneckom pomere; to neplatí, ak sa
tátnozamestnanecký pomer skonèil pod¾a § 47
písm. a) a d). Najvyia suma úhrady nákladov, ktoré
tátny zamestnanec uhradí pod¾a odseku 2 písm. d),
nesmie by vyia ako tri tvrtiny celkovej sumy nákladov vynaloených sluobným úradom.
(4) Do doby zotrvania v tátnozamestnaneckom pomere pod¾a odseku 2 písm. c) sa nezapoèítava èas
a) mimoriadnej sluby a alternatívnej sluby,24)
b) rodièovskej dovolenky (§ 166 ods. 2 Zákonníka práce),
c) zaradenia mimo èinnej tátnej sluby pod¾a § 42,
d) èerpania sluobného vo¾na, za ktorý nepatrí funkèný plat.
(5) Sluobný úrad na zvyovanie kvalifikácie poskytne tátnemu zamestnancovi sluobné vo¾no na základe
potvrdenia vzdelávacieho zariadenia o druhu tudijného programu a dåke trvania túdia pod¾a osobitného
predpisu56) v rozsahu
a) potrebnom na úèas na vyuèovaní,
b) 2 sluobných dní na prípravu a vykonanie kadej
skúky pod¾a tudijného programu alebo tudijného
plánu,
c) 20 sluobných dní na prípravu a vykonanie kadej
tátnej skúky v prvom a druhom stupni vysokokolského vzdelávania,57)
d) 10 sluobných dní na vypracovanie závereènej práce
v prvom a druhom stupni vysokokolského vzdelávania,

) § 60 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 363/2007 Z. z.
) § 52 a 54 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
57
) § 51 ods. 3 zákona è. 131/2002 Z. z. v znení zákona è. 363/2007 Z. z.
56
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e) 10 sluobných dní na vypracovanie dizertaènej práce a 15 sluobných dní na prípravu obhajoby dizertaènej práce.
(6) tátny zamestnanec je povinný preukáza výsledky skúok, na ktoré mu sluobný úrad poskytol sluobné vo¾no.
(7) Za èas sluobného vo¾na pod¾a odseku 5 patrí
tátnemu zamestnancovi funkèný plat. tátnemu zamestnancovi nepatrí funkèný plat za èas sluobného
vo¾na poskytnutého na vykonanie opravnej skúky.
(8) Ak tátny zamestnanec neukonèí úspene túdium, môe sluobný úrad od tátneho zamestnanca
poadova náhradu kody pod¾a § 115 a 116.
(9) Sluobný úrad v prípade zvyovania kvalifikácie
pod¾a § 76 ods. 4 písm. b) postupuje primerane pod¾a
odsekov 1 a 8.
PIATA ÈAS
PLATOVÉ NÁLEITOSTI A ÏALIE NÁLEITOSTI
PRVÁ HLAVA
PLATOVÉ NÁLEITOSTI
§ 81
Plat tátneho zamestnanca
tátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí
a) funkèný plat,
b) plat za tátnu slubu nadèas,
c) plat za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti v mieste vykonávania tátnej sluby,
d) príplatok za tátnu slubu v noci,
e) príplatok za tátnu slubu v sobotu a v nede¾u,
f) príplatok za tátnu slubu vo sviatok,
g) odmena.
§ 82
tátnemu zamestnancovi za podmienok ustanovených týmto zákonom okrem platu pod¾a § 81 patrí
a) náhrada za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti
mimo miesta vykonávania tátnej sluby,
b) náhrada za pohotovos pri zabezpeèovaní opatrení
pre obdobie krízovej situácie.
§ 83
Funkèný plat
(1) Funkèný plat tátneho zamestnanca tvorí mesaène súèet tarifného platu a
a) príplatku za riadenie,
b) príplatku za zastupovanie,
c) osobného príplatku,
d) príplatku za zmennos,
e) príplatku za tátnu slubu v krízovej oblasti,
58
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f) platovej kompenzácie za saené vykonávanie tátnej sluby,
g) príplatku za vedenie sluobného motorového vozidla
a za starostlivos o sluobné motorové vozidlo,
h) rozdielového príplatku pod¾a § 132 ods. 2,
i) osobitného príplatku pod¾a § 132 ods. 3,
j) doplatku pod¾a § 34 ods. 4,
k) vyrovnania pod¾a § 133.
(2) Funkèný plat na úèely tohto zákona je aj mimoriadny plat, ktorý patrí tátnemu zamestnancovi na
tátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti; tomuto tátnemu zamestnancovi nepatria platové náleitosti pod¾a § 81 písm. b) a f) a § 82. Mimoriadny plat urèí vláda, ktorá ho môe zníi, ak tátny
zamestnanec na tátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti nedosahuje vládou poadovanú
úroveò kvality plnenia úloh.
(3) Funkèný plat na úèely tohto zákona je aj osobný
plat urèený tátnemu zamestnancovi pod¾a § 86.
(4) Funkèný plat na úèely tohto zákona je aj plat vo
výke platu poslanca národnej rady,58) ktorý patrí tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom
úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúcemu ostatného
ústredného orgánu tátnej správy; tomuto tátnemu
zamestnancovi nepatria platové náleitosti pod¾a § 81
písm. b) a f) a § 82.
§ 84
Tarifný plat
(1) Tarifný plat na úèely tohto zákona tvorí
a) platová tarifa
1. v príslunej platovej triede pod¾a prílohy è. 3 alebo pod¾a § 113,
2. v príslunej platovej triede pod¾a prílohy è. 3 alebo pod¾a § 113 zvýená o 20 % u tátnych zamestnancov v sluobnom úrade, ktorým je úrad vlády,
ktorí plnia úlohy spojené s odborným, organizaèným a technickým zabezpeèením èinnosti vlády,59) alebo
3. pod¾a osobitného predpisu u tátnych zamestnancov v sluobných úradoch uvedených v § 9
ods. 2 písm. a) a e),
b) zvýenie platovej tarify za sluobnú prax pod¾a odseku 2.
(2) Platová tarifa pod¾a odseku 1 písm. a) sa za kadý
rok sluobnej praxe zvýi o 1 %, najviac vak za 32 rokov.
(3) Zvýenie platovej tarify pod¾a odseku 1 písm. a)
druhého bodu a pod¾a odseku 2 sa zaokrúh¾uje na 50
eurocentov nahor.
§ 85
Sluobná prax
(1) Do dåky sluobnej praxe tátneho zamestnanca

) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
59
) § 1b zákona è. 575/2001 Z. z. v znení zákona è. 583/2008 Z. z.
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sa zapoèítava èas trvania tátnozamestnaneckého pomeru okrem èasu
a) zaradenia mimo èinnej tátnej sluby pod¾a § 42; to
neplatí, ak sa v trestnom konaní nepotvrdili dôvody
pre zaradenie tátneho zamestnanca mimo èinnej
tátnej sluby,
b) èerpania sluobného vo¾na, za ktorý nepatrí funkèný plat, trvajúceho nepretrite aspoò desa sluobných dní okrem sluobného vo¾na pod¾a § 69 ods. 1
písm. d).
(2) Do dåky sluobnej praxe tátneho zamestnanca
sa zapoèítava aj
a) èas vykonávania tátnej sluby vrátane èasu, ktorý
sa posudzuje za vykonávanie tátnej sluby, pod¾a
predpisov platných do 31. októbra 2009,
b) odborná prax pod¾a § 132 ods. 1.
(3) Ten istý èas mono zapoèíta do dåky sluobnej
praxe len raz.
(4) Na úèely zapoèítavania sluobnej praxe èas trvania predchádzajúceho tátnozamestnaneckého pomeru preukazuje sluobnému úradu tátny zamestnanec.
§ 86
Osobný plat
tátnemu zamestnancovi okrem tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii mono urèi osobný plat poèas vykonávania osobitne významných úloh alebo mimoriadne nároèných úloh. Osobný plat urèený
tátnemu zamestnancovi nesmie by nií ako funkèný
plat, ktorý by tátnemu zamestnancovi patril pod¾a
§ 83 ods. 1. Osobný plat sa tátnemu zamestnancovi
poskytuje, pokia¾ trvajú dôvody a podmienky, na základe ktorých mu bol urèený. Urèený osobný plat mono
zvýi, zníi alebo odòa na základe úrovne kvality plnenia úloh.
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(2) Ak vedúceho zamestnanca zastupujú pod¾a odseku 1 súèasne viacerí tátni zamestnanci, súèet súm ich
príplatku za zastupovanie nesmie by vyí ako suma
príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.
(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje v plnom rozsahu riadiacej èinnosti dlhie ako dva týdne
vedúceho zamestnanca, ktorý má urèený mimoriadny
plat alebo osobný plat, patrí príplatok za zastupovanie
v sume urèenej v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify, ktorá by patrila zastupovanému
vedúcemu zamestnancovi pod¾a opisu èinností tátnozamestnaneckého miesta, pre stupeò riadenia zodpovedajúci zastupovanému vedúcemu zamestnancovi
pod¾a prílohy è. 4.
(4) Ak vedúceho zamestnanca zastupujú pod¾a odseku 3 súèasne viacerí tátni zamestnanci, súèet súm ich
príplatku za zastupovanie nesmie by vyí ako suma
urèená pod¾a odseku 3.
(5) Príplatok za zastupovanie patrí tátnemu zamestnancovi od prvého dòa zastupovania vedúceho zamestnanca v pomernej výke zodpovedajúcej èasu zastupovania v kalendárnom mesiaci.
§ 89
Osobný príplatok
(1) tátnemu zamestnancovi za kvalitné plnenie sluobných úloh mono prizna osobný príplatok a do
výky 100 % z platovej tarify, ktorá tátnemu zamestnancovi patrí pod¾a § 84 ods. 1 písm. a). Osobný príplatok sa urèí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

§ 87

(2) Osobný príplatok pod¾a odseku 1 mono zvýi,
zníi alebo odòa na základe úrovne kvality plnenia
sluobných úloh alebo pri zmene tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a § 32.

Príplatok za riadenie

§ 90

(1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify, ktorá mu patrí pod¾a § 84 ods. 1 písm. a). Rozpätie percentuálneho podielu pod¾a stupòa riadenia je
uvedené v prílohe è. 4. Príplatok za riadenie urèí vedúci
úradu s prihliadnutím na nároènos riadiacej èinnosti
vedúceho zamestnanca pevnou sumou zaokrúhlenou
na 50 eurocentov nahor.

Príplatok za zmennos

(2) Príplatok za riadenie patrí odo dòa vymenovania
do funkcie vedúceho zamestnanca v pomernej výke
zodpovedajúcej èasu vykonávania funkcie v kalendárnom mesiaci.
§ 88
Príplatok za zastupovanie
(1) tátnemu zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v plnom rozsahu jeho riadiacej èinnosti dlhie ako dva týdne, patrí príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného
vedúceho zamestnanca.

(1) tátnemu zamestnancovi, ktorého týdenný sluobný èas je rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne tak, e vykonáva tátnu slubu striedavo vo viacerých sluobných zmenách, patrí príplatok za
zmennos vo výke 1,5 % a 12 % z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a prílohy è. 3 alebo pod¾a § 113 urèený
pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(2) Podrobnosti o poskytovaní príplatku za zmennos
urèí sluobný predpis.
§ 91
Príplatok za tátnu slubu v krízovej oblasti
(1) tátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva tátnu
slubu v cudzine v krízovej oblasti, patrí príplatok a do
výky 10 % zo súètu jeho tarifného platu a osobného
príplatku. Suma príplatku za tátnu slubu v krízovej
oblasti sa urèuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50
eurocentov nahor.
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(2) Krízové oblasti na úèely odseku 1 ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zahranièných vecí.
§ 92
Platová kompenzácia
za saené vykonávanie tátnej sluby
(1) tátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia za saené vykonávanie tátnej sluby (ïalej len
platová kompenzácia) pri vykonávaní èinností uvedených v odseku 2, ak tieto èinnosti prísluný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo tvrtej kategórie pod¾a osobitného predpisu60) a ak pri ich
vykonávaní intenzita pôsobenia faktorov prostredia,
v ktorom tátny zamestnanec plní úlohy, napriek vykonaným technickým, organizaèným a pecifickým
ochranným a preventívnym opatreniam pod¾a osobitných predpisov vyaduje, aby tátny zamestnanec pouíval na zníenie zdravotného rizika osobné ochranné
pracovné prostriedky.
(2) Èinnosti, pri ktorých patrí tátnemu zamestnancovi platová kompenzácia, sú èinnosti vykonávané
v prostredí, v ktorom pôsobia
a) chemické faktory,
b) karcinogénne a mutagénne faktory,
c) biologické faktory,
d) prach,
e) fyzikálne faktory.
(3) tátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní èinností zaradených do
a) tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % a 16,2 %
z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a prílohy è. 3
alebo pod¾a § 113,
b) tvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % a 29,8 %
z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a prílohy è. 3
alebo pod¾a § 113.
(4) Ak tátny zamestnanec vykonáva rôzne èinnosti,
ktoré sú zaradené do tretej alebo tvrtej kategórie, patrí
mu platová kompenzácia najmenej na spodnej hranici
rozpätia urèeného pre tvrtú kategóriu.
(5) Sluobný úrad môe tátnemu zamestnancovi
poskytova platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní èinností zaradených do druhej kategórie v rámci rozpätia
1 % a 10 % z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a prílohy è. 3 alebo pod¾a § 113.
(6) Platová kompenzácia sa urèuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(7) Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie
urèí sluobný predpis.
§ 93
Príplatok za vedenie sluobného motorového vozidla
a za starostlivos o sluobné motorové vozidlo
(1) tátnemu zamestnancovi, ktorý skutoène jazdí
sluobným motorovým vozidlom, patrí príplatok za ve60

) § 31 zákona è. 355/2007 Z. z.
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denie sluobného motorového vozidla a do výky 13
eur mesaène.
(2) tátnemu zamestnancovi, ktorý má pridelené do
trvalej starostlivosti sluobné motorové vozidlo a týmto
sluobným motorovým vozidlom skutoène jazdí, patrí
príplatok za vedenie sluobného motorového vozidla
a za starostlivos o sluobné motorové vozidlo a do
výky 20 eur mesaène.
(3) Podmienky poskytovania príplatku za vedenie
sluobného motorového vozidla a za starostlivos o sluobné motorové vozidlo urèí sluobný predpis.
§ 94
Plat za tátnu slubu nadèas
(1) tátnemu zamestnancovi patrí za tátnu slubu
nadèas náhradné vo¾no. Sluobný úrad poskytne tátnemu zamestnancovi náhradné vo¾no, ak tomu nebráni naliehavý záujem sluobného úradu v súvislosti
s vykonávaním tátnej sluby. Náhradné vo¾no sa poskytne najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po
vykonaní tátnej sluby nadèas. Za èas èerpania náhradného vo¾na patrí tátnemu zamestnancovi funkèný plat.
(2) Ak sluobný úrad tátnemu zamestnancovi za
tátnu slubu nadèas neposkytne náhradné vo¾no,
patrí mu za hodinu tátnej sluby nadèas plat v sume
príslunej èasti funkèného platu zvýenej o 30 %. Za
tátnu slubu nadèas v deò nepretritého odpoèinku
v týdni patrí tátnemu zamestnancovi plat za tátnu
slubu nadèas v sume príslunej èasti funkèného platu
zvýenej o 60 %.
(3) Ak tátny zamestnanec tátnu slubu nadèas vykonáva v noci, v sobotu, v nede¾u a vo sviatok, patria
mu aj príplatky pod¾a § 96 a 98, a to aj vtedy, ak mu za
tátnu slubu nadèas bolo poskytnuté náhradné vo¾no.
(4) Funkèný plat vedúceho úradu a tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii je urèený s prihliadnutím na
prípadnú tátnu slubu nadèas.
§ 95
Plat za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti
tátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním
dohodnutú sluobnú pohotovos v mieste vykonávania
tátnej sluby patrí plat za neaktívnu èas sluobnej
pohotovosti v sume 50 % z príslunej èasti funkèného
platu za kadú hodinu neaktívnej èasti sluobnej pohotovosti. Za nariadenú alebo dohodnutú sluobnú pohotovos v mieste vykonávania tátnej sluby v deò sluobného pokoja patrí tátnemu zamestnancovi plat za
neaktívnu èas sluobnej pohotovosti v sume 100 %
z príslunej èasti funkèného platu za kadú hodinu neaktívnej èasti sluobnej pohotovosti. Za neaktívnu èas
sluobnej pohotovosti v mieste vykonávania tátnej
sluby tátnemu zamestnancovi nepatria príplatky
pod¾a § 96 a 98 a plat za tátnu slubu nadèas. Ak sa
sluobný úrad so tátnym zamestnancom dohodne na
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poskytnutí náhradného vo¾na za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti v mieste vykonávania tátnej sluby, patrí tátnemu zamestnancovi za kadú hodinu tejto sluobnej pohotovosti hodina náhradného vo¾na, za
ktoré sa poskytne plat za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti pod¾a prvej vety alebo pod¾a druhej vety. Za
èas èerpania náhradného vo¾na tátnemu zamestnancovi nepatrí funkèný plat.
§ 96
Príplatok za tátnu slubu v noci
tátnemu zamestnancovi za hodinu tátnej sluby
v noci patrí príplatok v sume 25 % z príslunej èasti
funkèného platu.
§ 97
Príplatok za tátnu slubu v sobotu a v nede¾u
tátnemu zamestnancovi za hodinu tátnej sluby
v sobotu a v nede¾u patrí príplatok v sume 30 % z príslunej èasti funkèného platu.
§ 98
Príplatok za tátnu slubu vo sviatok
(1) tátnemu zamestnancovi patrí za tátnu slubu
vo sviatok61) náhradné vo¾no. Sluobný úrad poskytne
tátnemu zamestnancovi náhradné vo¾no, ak tomu nebráni naliehavý záujem sluobného úradu v súvislosti
s vykonávaním tátnej sluby. Náhradné vo¾no sa poskytne najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po
vykonaní tátnej sluby vo sviatok. Za èas èerpania náhradného vo¾na patrí tátnemu zamestnancovi funkèný plat.
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zamestnanca, ak mu nepatrí príplatok za zastupovanie,
d) pri dosiahnutí 50 rokov veku, najviac v sume jeho
posledne priznaného funkèného platu,
e) pri skonèení tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a
§ 47 písm. a) a d) za kvalitné plnenie sluobných
úloh, najviac v sume jeho posledne priznaného
funkèného platu,
f) pri prvom skonèení tátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predèasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, najviac v sume trojnásobku jeho posledne
priznaného funkèného platu, ak poiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skonèením tátnozamestnaneckého pomeru.
(2) Návrh na poskytnutie odmeny vrátane jej sumy
písomne odôvodní priamo nadriadený vedúci zamestnanec.
§ 100
Náhrada za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti
(1) tátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo
s ním dohodnutú sluobnú pohotovos mimo miesta
vykonávania tátnej sluby na dohodnutom mieste
patrí náhrada za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti
v sume
a) 15 % z príslunej èasti funkèného platu za kadú hodinu neaktívnej èasti sluobnej pohotovosti,
b) 25 % z príslunej èasti funkèného platu za kadú hodinu neaktívnej èasti sluobnej pohotovosti v deò
sluobného pokoja.

(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý nevykonával
tátnu slubu, pretoe sviatok pripadol na jeho obvyklý
sluobný deò, patrí za tento deò funkèný plat.

(2) tátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo
s ním dohodnutú sluobnú pohotovos mimo miesta
vykonávania tátnej sluby s monosou pouitia mobilných prostriedkov spojenia patrí náhrada za neaktívnu èas sluobnej pohotovosti v sume
a) 5 % z príslunej èasti funkèného platu za kadú hodinu neaktívnej èasti sluobnej pohotovosti,
b) 10 % z príslunej èasti funkèného platu za kadú hodinu neaktívnej èasti sluobnej pohotovosti v deò
sluobného pokoja.

§ 99

§ 101

Odmena

Náhrada za pohotovos pri zabezpeèovaní
opatrení pre obdobie krízovej situácie

(2) Ak sluobný úrad tátnemu zamestnancovi za
tátnu slubu vo sviatok neposkytne náhradné vo¾no,
patrí mu za hodinu tátnej sluby vo sviatok príplatok
v sume 100 % z príslunej èasti funkèného platu.

(1) tátnemu zamestnancovi mono poskytnú odmenu
a) za kvalitné plnenie sluobných úloh alebo za vykonanie sluobných úloh nad rozsah èinností vyplývajúcich z opisu èinností tátnozamestnaneckého
miesta,
b) za splnenie mimoriadnej sluobnej úlohy, významnej sluobnej úlohy alebo vopred urèenej sluobnej úlohy alebo jej ucelenej èasti,
c) za plnenie sluobných úloh neprítomného tátneho
61

(1) tátnemu zamestnancovi zaradenému do plánu
vyrozumenia, ktorý je povinný v stave bezpeènosti62)
hlási vedúcemu zamestnancovi miesto pobytu a spôsob vyrozumenia mimo sluobného èasu vykonávania
tátnej sluby, v stave bezpeènosti pripravova sa na
plnenie osobitných úloh, ktoré bude plni v období krízovej situácie,63) a by pripravený dostavi sa urèeným
spôsobom na plnenie osobitných úloh pre obdobie krízovej situácie, patrí mesaène náhrada za pohotovos

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 241/1993 Z. z. o tátnych sviatkoch, dòoch pracovného pokoja a pamätných dòoch v znení neskorích predpisov.
62
) Èl. 1 ods. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu.
63
) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
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pri zabezpeèovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie vo výke 3,5 % a 35,4 % z platovej tarify 1. platovej
triedy pod¾a prílohy è. 3 alebo pod¾a § 113 a v sluobných úradoch uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) a e) z platovej tarify 1. platovej triedy pod¾a osobitného predpisu. Náhrada za pohotovos pri zabezpeèovaní opatrení
pre obdobie krízovej situácie sa urèuje pevnou sumou
zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(2) Podmienky poskytovania náhrady za pohotovos
pri zabezpeèovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie urèí sluobný predpis.
§ 102
Plat pri doèasnom vyslaní
a poskytovanie návratného preddavku
pri doèasnom vyslaní
(1) tátnemu zamestnancovi, ktorý je doèasne vyslaný pod¾a § 40, sa poskytuje zahranièný funkèný plat.
Zahranièný funkèný plat tvorí súèin funkèného platu
a platového koeficientu. Suma zahranièného funkèného platu sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nahor.
Platová náleitos pod¾a § 81 písm. b) a g) a § 82 sa poskytuje pred prepoètom platovým koeficientom.
(2) tátnemu zamestnancovi, ktorý je doèasne vyslaný pod¾a § 40 a ktorému patrí funkèný plat pod¾a § 78
ods. 1 a § 98 ods. 3, sa poskytuje zahranièný funkèný
plat. Ak tátnemu zamestnancovi patrí funkèný plat
pod¾a § 78 ods. 1, patrí mu zahranièný funkèný plat len
vtedy, ak sa prehlbovanie kvalifikácie uskutoèòuje
v mieste vykonávania tátnej sluby v cudzine. Zahranièný funkèný plat patrí tátnemu zamestnancovi aj za
èas sluobného vo¾na, za ktorý patrí funkèný plat.
(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý je doèasne vyslaný pod¾a § 40, patrí za èas èerpania dovolenky zahranièný funkèný plat. tátnemu zamestnancovi pod¾a prvej vety za èas dovolenky, ktorá presahuje tyri týdne
základnej výmery dovolenky, ktorú tátny zamestnanec nemohol vyèerpa ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zahranièný funkèný plat. Ak
tátny zamestnanec z dôvodu skonèenia tátnozamestnaneckého pomeru nemohol vyèerpa dovolenku, patrí
mu za nevyèerpanú dovolenku funkèný plat pred
uplatnením postupu pod¾a odseku 1.
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zamestnanca, u ktorého sa predpokladá doèasné vyslanie kratie ako es mesiacov. Na úèely tohto zákona
sa doèasné vyslanie kratie ako es mesiacov povauje
za zahraniènú sluobnú cestu a tátnemu zamestnancovi patria náhrady pod¾a osobitného predpisu.35)
(7) Sluobný úrad poskytne tátnemu zamestnancovi návratný preddavok na úhradu výdavkov súvisiacich
s doèasným vyslaním, najviac do výky dvojnásobku
zahranièného funkèného platu. tátny zamestnanec je
povinný poskytnutý návratný preddavok vráti najneskôr do iestich mesiacov od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento preddavok
poskytnutý. Pri skonèení doèasného vyslania pred
uplynutím doby iestich mesiacov je tátny zamestnanec povinný vráti poskytnutý preddavok najneskôr
pred odchodom z cudziny. Ak tátny zamestnanec nevráti návratný preddavok do stanovenej doby, sluobný
úrad je oprávnený vykona zráku z jeho platu.
(8) Sluobný úrad na písomnú iados tátneho zamestnanca, ktorý je doèasne vyslaný pod¾a § 40 v táte,
ktorý nie je èlenským tátom Európskej menovej únie,
môe po vykonaní zráok z platu vypláca zahranièný
funkèný plat a platové náleitosti pod¾a § 81 písm. b) a
g) a § 82 a plnenia poskytované tátnemu zamestnancovi pod¾a osobitných predpisov64) alebo ich èas v cudzej mene. Na úèely urèenia sumy platu v cudzej mene
sa pouije referenèný výmenný kurz urèený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska,65) ktorý je platný k prvému dòu mesiaca, za ktorý patrí tátnemu zamestnancovi plat v cudzej mene.
§ 103
Platový koeficient

(5) tátnemu zamestnancovi, ktorý je doèasne vyslaný pod¾a § 40, patrí zahranièný funkèný plat vo výke
zodpovedajúcej odslúenému èasu.

(1) Platový koeficient prísluného tátu na kalendárny rok sa urèí ako súèin
a) pomeru finanèného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkènej skupiny AD v triede 5 v prvom stupni66) k finanènému
ohodnoteniu platovej tarify tátneho zamestnanca
vo funkcii odborný radca,
b) pomeru priemeru indexov ivotných nákladov prísluného tátu doèasného vyslania pod¾a tatistiky
Organizácie Spojených národov k priemeru indexov
ivotných nákladov Belgicka pod¾a tatistiky Organizácie Spojených národov a
c) koeficientu regulácie urèeného v závislosti od zdrojových moností tátneho rozpoètu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom zahranièných vecí.

(6) Ustanovenie odseku 1 sa nevzahuje na tátneho

(2) Do indexov ivotných nákladov pod¾a odseku 1

(4) Funkèný plat tátneho zamestnanca, ktorý je doèasne vyslaný pod¾a § 40, na úèely § 94, § 96 a 98 je
jeho funkèný plat pred uplatnením postupu pod¾a odseku 1.

64

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
65
) Èlánok 12 ods. 12.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E,
29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
66
) Nariadenie Rady è. 259/68 z 29. februára 1968 upravujúce Sluobný poriadok úradníkov Európskych spoloèenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoloèenstiev (Sluobný poriadok úradníkov) (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968) v platnom
znení.
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písm. b) sa nezapoèítavajú ivotné náklady na ubytovanie.
(3) Platový koeficient prísluného tátu vypoèítaný
pod¾a odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných
miest.
(4) Podrobnosti výpoètu platového koeficientu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zahranièných vecí po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(5) Platový koeficient prísluného tátu vypoèítaný
pod¾a odseku 4 vydá ministerstvo zahranièných vecí
opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného
znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
DRUHÁ HLAVA
ÏALIE NÁLEITOSTI

121 % z platovej tarify 9. platovej triedy pod¾a osobitného predpisu. Nárok na pauálnu náhradu vzniká odo
dòa zaèatia vykonávania funkcie a zaniká dòom skonèenia vykonávania funkcie.
(7) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii
v sluobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán
tátnej správy a ktorému nepatrí pauálna náhrada
pod¾a odseku 5, na pokrytie nevyhnutných výdavkov za
sluby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí pauálna náhrada67) mesaène
v sume, ktorou je 41 % z platovej tarify 1. platovej triedy
pod¾a prílohy è. 3 alebo pod¾a § 113. Nárok na pauálnu náhradu vzniká odo dòa zaèatia vykonávania funkcie a zaniká dòom skonèenia vykonávania funkcie.
(8) Pauálna náhrada pod¾a odsekov 5 a 7 sa urèuje
pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor.
§ 105

§ 104

Jednorazové mimoriadne odkodnenie

Hmotné výhody a pauálne náhrady
(1) Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo, má právo na bezplatné
a) pouívanie sluobného motorového vozidla s prideleným vodièom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s òou,
b) poskytnutie a pouívanie sluobného mobilného telefónu na zabezpeèenie dosiahnute¾nosti v èase vykonávania tátnej sluby a mimo neho.
(2) Limit na bezplatné pouívanie sluobného mobilného telefónu urèí sluobný predpis.
(3) Hmotné výhody pod¾a odseku 1 patria aj vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v sluobnom
úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán tátnej správy, kancelária národnej rady, kancelária prezidenta
a kancelária ústavného súdu, ak mu nie sú poskytnuté
pod¾a osobitného predpisu.
(4) Vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii je povinný odovzda sluobný mobilný telefón poskytnutý pod¾a odseku 1 písm. b) v deò skonèenia vykonávania
funkcie, v súvislosti s ktorou mu bol mobilný telefón
poskytnutý.
(5) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii
v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu tátnej správy na pokrytie nevyhnutných výdavkov za sluby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie
patrí pauálna náhrada67) mesaène v sume, ktorou je
121 % z platovej tarify 11. platovej triedy pod¾a prílohy
è. 3 alebo pod¾a § 113. Nárok na pauálnu náhradu
vzniká odo dòa zaèatia vykonávania funkcie a zaniká
dòom skonèenia vykonávania funkcie.
(6) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii
v sluobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) a c)
na pokrytie nevyhnutných výdavkov za sluby a iných
osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie
patrí pauálna náhrada67) mesaène v sume, ktorou je
67
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(1) tátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný invalidným v dôsledku teroristických útokov, vojnových
udalostí a ivelných udalostí v súvislosti s vykonávaním tátnej sluby, sa poskytne jednorazové mimoriadne odkodnenie
a) v sume 6 násobku a 12 násobku jeho posledne priznaného funkèného platu, ak sa uvedené udalosti
stali na území Slovenskej republiky alebo v cudzine
poèas zahraniènej sluobnej cesty,
b) v sume 3,6 násobku a 7,2 násobku jeho posledne
priznaného zahranièného funkèného platu, ak sa
uvedené udalosti stali v cudzine a ide o tátneho zamestnanca, ktorý vykonáva tátnu slubu v cudzine.
(2) Ak tátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. a) zomrie, poskytne sa pozostalému manelovi, ktorý s ním ije v domácnosti, jednorazové
mimoriadne
odkodnenie
v
sume
dvanásnásobku posledne priznaného funkèného platu tátneho zamestnanca. Jednorazové mimoriadne
odkodnenie sa poskytne aj kadému nezaopatrenému
dieau tátneho zamestnanca s nárokom na sirotský
dôchodok v sume pänásobku posledne priznaného
funkèného platu tátneho zamestnanca.
(3) Ak tátny zamestnanec v dôsledku udalostí uvedených v odseku 1 písm. b) zomrie, poskytne sa pozostalému manelovi, ktorý s ním ije v domácnosti, jednorazové mimoriadne odkodnenie v sume devänásobku
posledne priznaného zahranièného funkèného platu
tátneho zamestnanca. Jednorazové mimoriadne odkodnenie sa poskytne aj kadému nezaopatrenému
dieau tátneho zamestnanca s nárokom na sirotský
dôchodok v sume trojnásobku posledne priznaného zahranièného funkèného platu tátneho zamestnanca.
(4) Jednorazové mimoriadne odkodnenie pod¾a odsekov 1 a 3 sa poskytne v eurách.
(5) Podrobnosti o poskytnutí jednorazového mimoriadneho odkodnenia urèí sluobný predpis.

) § 5 ods. 5 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení zákona è. 177/2004 Z. z.
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§ 106
Ocenenie konania pri mimoriadnych udalostiach
Sluobný úrad môe poskytnú tátnemu zamestnancovi ocenenie za zásluhy pri záchranných prácach
pri mimoriadnych udalostiach. Ocenenie môe ma peòanú, vecnú alebo inú formu.
TRETIA HLAVA
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
O PLATOVÝCH NÁLEITOSTIACH
A ÏALÍCH NÁLEITOSTIACH
§ 107
Sluobný úrad zabezpeèí ochranu údajov tátneho
zamestnanca o jeho platových náleitostiach a ïalích
náleitostiach; tým nie je dotknutá povinnos poskytnú tieto údaje, ak to ustanovuje osobitný predpis.
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písm. a) a g) a j) tátnemu zamestnancovi patrí odo
dòa, v ktorom dolo k zmene tejto sumy.
§ 111
tátnemu zamestnancovi patrí zvýenie platovej tarify pod¾a § 84 ods. 1 písm. b)
a) odo dòa nadobudnutia úèinnosti nariadenia vlády,
ktorým sa ustanovia zvýené platové tarify tátnych
zamestnancov,
b) od prvého dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol ïalí rok sluobnej praxe zapoèítanej pod¾a
§ 85.
§ 112

(1) tátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii urèí
plat ten, kto ho zvolil, vymenoval alebo poveril, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(1) Prísluná èas funkèného platu na úèely tohto zákona je podiel funkèného platu a priemerného poètu
sluobných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku. Priemerný poèet sluobných hodín pripadajúci na
jeden mesiac v roku je súèin priemerného poètu týdòov pripadajúcich na jeden mesiac v roku a ustanoveného týdenného sluobného èasu tátneho zamestnanca. Suma príslunej èasti funkèného platu sa
zaokrúh¾uje na tyri desatinné miesta nahor.

(2) Vedúcemu úradu, ktorý nie je tátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, urèí plat ten, kto ho do
funkcie vymenoval, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.

§ 113

§ 108

(3) Odborníkovi ústavného èinite¾a urèí plat ten, pre
koho plní úlohy.
§ 109
(1) Platová náleitos pod¾a § 83 ods. 1 a § 84 ods. 1
a funkèný plat pod¾a § 83 ods. 2 a 4 sa pomerne krátia
a) za poskytnuté sluobného vo¾no, za ktoré nepatrí
funkèný plat; to neplatí, ak si tátny zamestnanec so
súhlasom sluobného úradu poskytnuté sluobné
vo¾no odpracuje,
b) ak tátny zamestnanec neodpracuje ustanovený
týdenný sluobný èas v sluobnom úrade,
c) ak tátny zamestnanec vykonáva tátnu slubu
v kratom týdennom sluobnom èase, ako je ustanovený týdenný sluobný èas v sluobnom úrade.
(2) Suma platovej náleitosti a funkèného platu pod¾a odseku 1 sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nahor.
§ 110
(1) tátnemu zamestnancovi, u ktorého dolo k zmene tátnozamestnaneckého pomeru pod¾a § 31 ods. 1
písm. a) na funkciu s vyou nároènosou èinnosti alebo niou nároènosou èinnosti, patrí odo dòa zmeny
tátnozamestnaneckého pomeru platová tarifa zodpovedajúca tejto funkcii a zvýenie platovej tarify pod¾a
§ 84 ods. 1 písm. b).
(2) Zmena sumy platovej náleitosti pod¾a § 83 ods. 1
68

(2) Suma zistená pod¾a § 94 a 98 a § 100 sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nahor.

(1) Nariadenie vlády v nadväznosti na kolektívnu
zmluvu vyieho stupòa68) dohodnutú na prísluný kalendárny rok ustanoví zvýené platové tarify tátnych
zamestnancov v závislosti od predpokladaného vývoja
priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v podnikate¾skej sfére a od zdrojových moností tátneho rozpoètu
na prísluný rok. Zvýené platové tarify sa zaokrúh¾ujú
na 50 eurocentov nahor. Platové tarify uvedené v prílohe è. 3 strácajú platnos ustanovením zvýených platových taríf pod¾a prvej vety.
(2) Zvýenie platových taríf a termín úèinnosti ich
zvýenia pod¾a kolektívnej zmluvy vyieho stupòa na
prísluný kalendárny rok sa zahrnie do návrhu zákona
o tátnom rozpoète.
(3) Ak sa kolektívna zmluva vyieho stupòa neuzatvorí, zvýenie platových taríf a termín ich úèinnosti
ustanoví zákon o tátnom rozpoète na prísluný rok.
§ 114
(1) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzahujú na sluobné úrady alebo na tátnych zamestnancov, na ktorých sa vzahuje tento zákon, obsahujú ustanovenia
o mzde, rozumie sa òou plat pod¾a tohto zákona.
(2) Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzahujú na sluobné úrady alebo na tátnych zamestnancov, na ktorých sa vzahuje tento zákon, obsahujú ustanovenia
o priemernom zárobku, priemernej mzde alebo o náhrade mzdy, rozumie sa tým funkèný plat priznaný

) § 2 ods. 3 písm. c) zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona è. 551/2003 Z. z.
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tátnemu zamestnancovi v èase, keï vznikol dôvod na
jeho pouitie.
(3) Ak sa na úèely výpoètu peòaných plnení postupuje pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov
z priemerného èistého zárobku zamestnanca, rozumie
sa tým èistý funkèný plat. Èistý funkèný plat sa zisuje
u tátneho zamestnanca z funkèného platu odpoèítaním súm poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, zdravotné
poistenie a preddavku na daò z príjmov zo závislej èinnosti vypoèítaných pod¾a podmienok a sadzieb platných pre tátneho zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa
èistý funkèný plat zisuje.
IESTA ÈAS
NÁHRADA KODY
§ 115
(1) tátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za kodu,
je povinný nahradi sluobnému úradu skutoènú kodu v peniazoch, ak kodu neodstráni uvedením do predolého stavu.
(2) Náhrada kody, ktorú spôsobil tátny zamestnanec z nedbanlivosti, nesmie u jednotlivého tátneho zamestnanca presiahnu sumu rovnajúcu sa tvornásobku jeho funkèného platu pred poruením
povinnosti, ktorým spôsobil kodu. Toto obmedzenie
neplatí, ak ide o zodpovednos tátneho zamestnanca
za schodok na zverených hodnotách, ktoré je tátny zamestnanec povinný vyúètova, a o zodpovednos tátneho zamestnanca za stratu zverených predmetov alebo ak tátny zamestnanec spôsobil kodu pod vplyvom
alkoholu alebo po poití omamnej látky alebo psychotropnej látky.
(3) Náhradu kody spôsobenej z nedbanlivosti môe
sluobný úrad urèi niou sumou, ako je skutoèná
koda alebo ako je tvornásobok funkèného platu tátneho zamestnanca. Suma náhrady kody vak musí
by najmenej jedna tvrtina skutoènej kody, a ak koda presahuje tvornásobok funkèného platu tátneho
zamestnanca pred poruením povinnosti, ktorým spôsobil kodu, suma náhrady kody musí by najmenej
jeden funkèný plat.
(4) Ak tátny zamestnanec uhradil aspoò dve tretiny
urèenej sumy náhrady kody, môe sluobný úrad
upusti od vymáhania zvynej sumy náhrady kody. To
neplatí, ak bola koda spôsobená úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo po poití omamnej látky alebo psychotropnej látky, alebo ak bola koda spôsobená na
zverených hodnotách, ktoré je tátny zamestnanec povinný vyúètova, alebo stratou zverených predmetov.
§ 116
(1) Sluobný úrad je povinný vymáha náhradu kody, za ktorú mu tátny zamestnanec zodpovedá.
(2) Ak bola koda spôsobená úmyselne, môe sluobný úrad poadova od tátneho zamestnanca náhradu
aj inej kody, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým
mravom.
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(3) Sumu náhrady kody, ktorú spôsobil tátny zamestnanec, urèí vedúci úradu. Sumu náhrady kody,
ktorú spôsobil vedúci úradu sám alebo spoloène s podriadeným tátnym zamestnancom, urèí vedúci úradu
v sluobnom úrade, ktorým je orgán tátnej správy,
ktorý vykonáva vo vzahu k sluobnému úradu zriaïovate¾skú funkciu pod¾a osobitného predpisu.18) Sumu
náhrady kody, ktorú spôsobil tátny zamestnanec vo
verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán tátnej správy,
urèí minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu tátnej správy; sumu náhrady kody, ktorú spôsobil vedúci ostatného ústredného orgánu tátnej správy, urèí predseda vlády. Ak kodu spôsobil vedúci
úradu v sluobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2
písm. a) a f) alebo jeho zástupca poverený pod¾a § 13
ods. 8, sumu náhrady kody urèí ten, kto vedúceho
úradu vymenoval alebo zvolil. Sumu náhrady kody,
ktorú spôsobil tátny zamestnanec v sluobnom úrade
uvedenom v § 9 ods. 2 písm. g) a i), urèí vedúci úradu,
ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 117
Sluobný úrad, ktorý nahradil pokodenému kodu,
má nárok na náhradu voèi tomu, kto pokodenému za
takú kodu zodpovedá pod¾a Obèianskeho zákonníka,
a to v rozsahu zodpovedajúcom miere tejto zodpovednosti voèi pokodenému.
SIEDMA ÈAS
ÈINNOS ODBOROVÝCH ORGÁNOV
§ 118
(1) Sluobný úrad je povinný
a) vopred prerokova s prísluným odborovým orgánom návrhy
1. sluobných predpisov,
2. opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie tátnej sluby,
3. opatrení, ktoré sa týkajú väèieho poètu tátnych
zamestnancov,
b) umoni úèas jedného èlena odborovej organizácie
ako prísediaceho s poradným hlasom v poradných
orgánoch zriaïovaných vedúcim úradu pod¾a sluobného predpisu, ak prerokúva veci týkajúce sa
tátnozamestnaneckého pomeru.
(2) Odborový orgán, ktorý pôsobí v sluobnom úrade,
má právo vykonáva kontrolu sluobných podmienok
pri vykonávaní tátnej sluby v sluobnom úrade. Odborový orgán je oprávnený najmä
a) vstupova na miesta, kde sa vykonáva tátna sluba,
b) vyadova od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c) podáva návrhy na zlepenie podmienok na riadne
vykonávanie tátnej sluby,
d) vyadova od sluobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,
e) vyadova od sluobného úradu správu o tom, aké
opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostat-
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kov zistených pri výkone kontroly alebo na uskutoènenie návrhov, ktoré podal prísluný odborový orgán vykonávajúci túto kontrolu.
(3) Odborový orgán má právo vykonáva kontrolu
nad stavom bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
Odborový orgán je oprávnený najmä
a) kontrolova, ako sluobný úrad plní svoje povinnosti
v starostlivosti o bezpeènos a ochranu zdravia pri
práci a èi sústavne utvára podmienky bezpeènej
a zdravotne nekodnej tátnej sluby,
b) pravidelne preverova pracovisko a zariadenie sluobného úradu pre tátnych zamestnancov a kontrolova hospodárenie sluobného úradu s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
c) kontrolova, èi sluobný úrad riadne zisuje príèiny
a okolnosti vzniku pracovných úrazov, zúèastòova
sa na zisovaní príèin a okolností vzniku pracovných
úrazov a chorôb z povolania alebo tieto zistenia vykonáva sám,
d) upozorni sluobný úrad na tátnu slubu nadèas
a tátnu slubu v noci, ktorá by mohla ohrozi bezpeènos a ochranu zdravia tátnych zamestnancov,
e) zúèastòova sa na rokovaniach o otázkach bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
(4) Na úèely kontroly pod¾a odsekov 2 a 3 sluobný
úrad poskytuje príslunému odborovému orgánu potrebné informácie, konzultácie, doklady a prihliada na
jeho stanovisko.
§ 119
(1) V kolektívnej zmluve vyieho stupòa mono
upravi priaznivejie podmienky vykonávania tátnej
sluby, a to
a) skrátenie sluobného èasu,
b) predåenie základnej výmery dovolenky,
c) zvýenie odstupného,
d) zvýenie odchodného,
e) zvýenie platových taríf.
(2) V kolektívnej zmluve vyieho stupòa mono
upravi ïalie priaznivejie podmienky vykonávania
tátnej sluby, ak to umoòuje osobitný predpis.69)
(3) V podnikovej kolektívnej zmluve mono dohodnú
najmä
a) zvýenie odstupného nad rozsah ustanovený v § 53
a kolektívnou zmluvou vyieho stupòa na prísluný kalendárny rok, najviac o dvojnásobok funkèného platu,
b) zvýenie odchodného nad rozsah ustanovený v § 54
ods. 1 a kolektívnou zmluvou vyieho stupòa na
prísluný kalendárny rok, najviac o dvojnásobok
funkèného platu,
c) vzájomné vzahy medzi sluobným úradom a prísluným odborovým orgánom,
d) výku odmeny poskytovanej pod¾a § 99 ods. 1
písm. d) a f),
e) priaznivejie podmienky vykonávania tátnej sluby
vyplývajúce z osobitných predpisov.69)
69
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ÔSMA ÈAS
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA
§ 120
Na tátnozamestnanecké vzahy sa primerane pouijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 15, § 16, § 17 ods. 1
a 3, § 19, § 20, § 32 a 41, § 49 ods. 1, 2, 3, 5 a 8, § 52,
§ 55 ods. 2 písm. c) a f), § 60, § 61 ods. 1, 2 a 4, § 63
ods. 3 a 5, § 64 ods. 1 a 2, § 67, § 69, § 70, § 72, § 74,
§ 75 ods. 3 a 4, § 76 ods. 3 a 5, § 77 a 80, § 84 ods. 3 a 4,
§ 85 ods. 2 a 6, 8 a 9, § 85a, § 86 a 95, § 96 ods. 1, 2, 4,
6 a 7, § 97 a 102, § 103 ods. 4 a 7, § 104 a 114, § 116
ods. 2 a 3, § 117, § 129 a 132, § 136 a 139, § 141,
§ 142 a 148, § 150, § 151, § 152 ods. 1, 2, 4 a 7, § 156
a 160, § 161 ods. 1, § 164 a 170, § 177 a 185, § 187 a
189, § 191 ods. 2 a 4, § 192 a 198, § 217 a 222, § 230
a 236 a § 240 Zákonníka práce.
§ 121
Právne úkony
(1) Na právne úkony pod¾a tohto zákona sa pouijú
ustanovenia § 34 a 40, § 41, § 41a, § 42a, § 42b, § 43,
§ 43a, § 43b, § 43c, § 44, § 45, § 46 ods. 2 a § 49 Obèianskeho zákonníka.
(2) Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, alebo právny úkon,
ktorý nebol vopred prerokovaný zo zástupcami zamestnancov, je neplatný, ak to výslovne ustanovuje tento
zákon alebo Zákonník práce.
§ 122
Zastúpenie
Na zastúpenie sa pouijú ustanovenia § 22 a 24,
§ 26 a 33, § 33a a § 33b Obèianskeho zákonníka.
§ 123
Premlèanie a poèítanie èasu
Na premlèanie a poèítanie èasu sa pouijú ustanovenia § 100 ods. 1 a 2, § 101 a 103, § 106, § 107, § 110 a
113 a § 122 Obèianskeho zákonníka.
§ 124
Zánik práva
K zániku práva pod¾a tohto zákona dochádza, ak sa
neuplatnilo v lehote ustanovenej v § 51 ods. 2 a § 56.
§ 125
Rieenie sporov
Spory medzi tátnym zamestnancom a sluobným
úradom o nároky zo tátnozamestnaneckých vzahov
prejednávajú a rozhodujú súdy.

) Napríklad § 8 ods. 2 zákona è. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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§ 126
Zánik sluobného úradu
zlúèením, splynutím alebo rozdelením
(1) Ak sluobný úrad zanikne na základe osobitného
predpisu zlúèením alebo splynutím s iným sluobným
úradom, práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckého pomeru prechádzajú v celom rozsahu na preberajúci sluobný úrad.
(2) Ak sluobný úrad zanikne na základe osobitného
predpisu rozdelením, práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckého pomeru prechádzajú na novovzniknuté sluobné úrady. Osobitný predpis ustanoví, ktorý
z novovzniknutých sluobných úradov preberá od doterajieho sluobného úradu práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckého pomeru.
§ 127
Prevod èasti sluobného úradu
(1) Ak sa na základe osobitného predpisu prevádza
èas sluobného úradu do iného sluobného úradu,
práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckého pomeru
voèi tátnym zamestnancom tejto èasti sluobného
úradu prechádzajú na preberajúci sluobný úrad.
(2) Práva a povinnosti doterajieho sluobného úradu voèi tátnym zamestnancom prevádzanej èasti sluobného úradu, ktorých tátnozamestnanecké pomery
do dòa prevodu zanikli, zostávajú nedotknuté.
§ 128
Zruenie sluobného úradu
Ak sa na základe osobitného predpisu sluobný úrad
zruí, osobitný predpis ustanoví, na ktorý sluobný
úrad prechádzajú práva a povinnosti zo tátnozamestnaneckého pomeru tátneho zamestnanca zrueného
sluobného úradu a ktorý sluobný úrad je povinný
v mene tátu uspokoji práva tátneho zamestnanca
zrueného sluobného úradu alebo uplatòova jeho
práva.
DEVIATA ÈAS
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Prechodné ustanovenia
§ 129
(1) tátny zamestnanec, ktorý na základe vymenovania pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009 vykonáva tátnu slubu k 31. októbru 2009, sa povauje
za tátneho zamestnanca pod¾a tohto zákona; na tohto
tátneho zamestnanca sa nevahujú ustanovenia
o adaptaènom vzdelávaní. Rozhodnutie o vymenovaní,
na ktorého základe vznikol tátnemu zamestnancovi
tátnozamestnanecký pomer pod¾a predpisov platných
do 31. októbra 2009, sa povauje za sluobnú zmluvu
pod¾a tohto zákona. Za najnároènejie èinnosti vykonávané tátnym zamestnancom pod¾a § 27 ods. 2
písm. h) sa povaujú najnároènejie èinnosti uvedené
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v opise èinností tátnozamestnaneckého miesta k 31.
októbru 2009.
(2) tátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009
vymenovaný za predstaveného pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009, sa povauje za vedúceho zamestnanca pod¾a tohto zákona.
(3) Odborník, ktorý je na plnenie úloh tátnej sluby
potrebný a ktorý vykonáva tátnu slubu k 31. októbru
2009 pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009, sa
povauje za odborníka, ktorý je doèasne potrebný na
plnenie úloh tátnej sluby pod¾a tohto zákona.
(4) Odborník plniaci úlohy pre èlena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo
podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vykonáva tátnu slubu k 31. októbru 2009 pod¾a
predpisov platných do 31. októbra 2009, sa povauje za
odborníka ústavného èinite¾a pod¾a tohto zákona.
(5) tátny zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009
na základe zvolenia, vymenovania alebo poverenia
tátnym zamestnancom v politickej funkcii pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009, sa povauje za
tátneho zamestnanca vo verejnej funkcii pod¾a tohto
zákona. tátny zamestnanec, ktorý v èase zvolenia, vymenovania alebo poverenia pod¾a prvej vety bol tátnym zamestnancom v stálej tátnej slube, sa povauje
za tátneho zamestnanca v stálej tátnej slube pod¾a
tohto zákona. Po skonèení vykonávania funkcie sa
tátny zamestnanec pod¾a druhej vety zaradí na iné
vhodné tátnozamestnanecké miesto, ak na tátnozamestnaneckom mieste, na ktorom vykonával tátnu
slubu pred zvolením, vymenovaním alebo poverením,
vykonáva tátnu slubu tátny zamestnanec v stálej
tátnej slube a ak sa nedohodne so sluobným úradom inak.
(6) tátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009
vykonáva tátnu slubu vo funkcii tatutárneho orgánu okrem tátneho zamestnanca pod¾a odseku 5, sa
povauje za tátneho zamestnanca pod¾a § 6 ods. 6.
tátny zamestnanec, ktorý v èase vymenovania do
funkcie tatutárneho orgánu pod¾a prvej vety bol tátnym zamestnancom v stálej tátnej slube, sa povauje
za tátneho zamestnanca v stálej tátnej slube pod¾a
tohto zákona. Po skonèení vykonávania funkcie sa
tátny zamestnanec pod¾a druhej vety zaradí na iné
vhodné tátnozamestnanecké miesto, ak na tátnozamestnaneckom mieste, na ktorom vykonával tátnu
slubu pred vymenovaním do funkcie tatutárneho orgánu, vykonáva tátnu slubu tátny zamestnanec
v stálej tátnej slube a ak sa nedohodne so sluobným
úradom inak.
(7) Sluobný úrad môe da tátnemu zamestnancovi pod¾a odseku 5 tretej vety a odseku 6 tretej vety výpoveï, ak tento tátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým
preloením na iné vhodné tátnozamestnanecké miesto alebo sluobný úrad takéto tátnozamestnanecké
miesto pre neho nemá a ak sa nedohodne s týmto tátnym zamestnancom inak. tátnemu zamestnancovi pri
skonèení tátnozamestnaneckého pomeru výpoveïou
pod¾a prvej vety alebo dohodou o skonèení tátnozamestnaneckého pomeru z toho istého dôvodu patrí odstupné v sume pod¾a § 53 ods. 4.
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§ 130
(1) tátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009
vykonáva prípravnú tátnu slubu pod¾a predpisov
platných do 31. októbra 2009, sa povauje za tátneho
zamestnanca v stálej tátnej slube.
(2) tátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009
vykonáva nominovanú tátnu slubu pod¾a predpisov
platných do 31. októbra 2009, sa povauje za tátneho
zamestnanca v stálej tátnej slube.
(3) tátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti urèené vedúcim úradu pod¾a predpisov
platných do 31. októbra 2009 sa povauje za tátnozamestnanecké miesto pod¾a tohto zákona.
(4) tátnozamestnanecký pomer tátneho zamestnanca, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva doèasnú
tátnu slubu na základe vymenovania na zastupovanie tátneho zamestnanca na vo¾nom tátnozamestnaneckom mieste do doby vymenovania vybraného uchádzaèa do tátnej sluby, sa skonèí najneskôr 30. apríla
2010.
(5) tátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je
zaradený mimo èinnej tátnej sluby z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného èinu pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009, sa povauje za tátneho zamestnanca zaradeného mimo èinnej tátnej sluby
z dôvodu obvinenia zo spáchania úmyselného trestného èinu pod¾a § 42; zaradenie mimo èinnej tátnej sluby tohto tátneho zamestnanca trvá najdlhie do 31.
októbra 2011.
(6) tátny zamestnanec, ktorý k 31. októbru 2009 je
zaradený mimo èinnej tátnej sluby pod¾a predpisov
platných do 31. októbra 2009 a poèas tohto zaradenia
mu nepatrí funkèný plat, sa povauje za tátneho zamestnanca, ktorému bolo poskytnuté sluobné vo¾no
pod¾a § 69 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 6.
§ 131
V konaní vo veciach tátnozamestnaneckého pomeru zaèatom pred 1. novembrom 2009 sa postupuje pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009.
§ 132
(1) Odborná prax priznaná k 31. decembru 2003
tátnemu zamestnancovi, ktorého tátnozamestnanecký pomer nepretrite trvá aj po 31. decembri 2003
do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, zostáva zachovaná pod¾a predpisov platných do 31. októbra
2009.
(2) Ak odborná prax tátneho zamestnanca pod¾a odseku 1 presiahla 32 rokov, patrí tátnemu zamestnancovi mesaène rozdielový príplatok v sume, ktorou za
kadý ïalí rok tejto odbornej praxe nad 32 rokov je 1 %
z platovej tarify, ktorá mu patrí pod¾a § 84 ods. 1
písm. a). Suma rozdielového príplatku sa zaokrúhli na
50 eurocentov nahor. Suma rozdielového príplatku sa
pri zvýení platových taríf pod¾a § 113 nezvyuje.
(3) tátnemu zamestnancovi, ktorý k 31. októbru

Èiastka 145

2009 vykonáva nominovanú tátnu slubu pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009, zostáva osobitný
príplatok zachovaný v sume priznanej ku dòu úèinnosti tohto zákona. Suma osobitného príplatku sa pri zvýení platových taríf pod¾a § 113 nezvyuje.
§ 133
(1) Sluobný úrad urèí tátnemu zamestnancovi ku
dòu úèinnosti tohto zákona nový funkèný plat pod¾a
tohto zákona. Ak funkèný plat urèený pod¾a prvej vety
je nií ako funkèný plat priznaný tátnemu zamestnancovi k 31. októbru 2009, patrí mu vyrovnanie do
sumy funkèného platu priznaného tátnemu zamestnancovi k 31. októbru 2009; to neplatí, ak dòom úèinnosti tohto zákona dôjde u tátneho zamestnanca
k zmene tátnozamestnaneckého pomeru na funkciu
s niou nároènosou èinnosti alebo k zániku dôvodu
na priznanie platovej náleitosti pod¾a § 83 ods. 1
písm. a), b), d) a f) alebo ak ide o tátneho zamestnanca, ktorý k 31. októbru 2009 vykonáva tátnu slubu
na tátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti urèenom vedúcim úradu a ktorý nemá
funkèný plat pod¾a prvej vety urèený pod¾a § 83 ods. 3.
Suma vyrovnania sa poèas trvania tátnozamestnaneckého pomeru nemení.
(2) Osobný plat pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009 je mimoriadny plat pod¾a tohto zákona.
§ 134
tátny zamestnanec, ktorému pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009 zostala zachovaná výnimka
z plnenia kvalifikaèného predpokladu vzdelania, sa povauje za tátneho zamestnanca, ktorý spåòa kvalifikaèný predpoklad pod¾a § 19 ods. 1 písm. d) na vykonávanie najnároènejej èinnosti, ktorú vykonáva ku
dòu úèinnosti tohto zákona.
§ 135
(1) tátny zamestnanec, ktorý pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009 zaèal túdium, ktorým si dopåòa kvalifikaèný predpoklad vzdelania ustanovený pre
funkciu, do ktorej je vymenovaný, je povinný úspene
skonèi túdium najneskôr do 31. decembra 2010.
(2) tátny zamestnanec kadoroène preukazuje túdium potvrdením prísluného vzdelávacieho zariadenia.
(3) Ak tátny zamestnanec nesplní povinnos pod¾a
odseku 1, tátnozamestnanecký pomer sa skonèí posledným dòom mesiaca, v ktorom tátny zamestnanec
neúspene skonèí túdium, najneskôr vak 31. decembra 2010; to neplatí, ak dôjde k trvalému preloeniu
tátneho zamestnanca na tátnozamestnanecké miesto, na ktorom spåòa ustanovené kvalifikaèné predpoklady. tátny zamestnanec je povinný bezodkladne
oznámi sluobnému úradu neúspené skonèenia túdia.
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§ 136
Dohoda o zvyovaní kvalifikácie uzatvorená do 31.
októbra 2009 sa povauje za dohodu o zvyovaní kvalifikácie pod¾a tohto zákona; to platí aj pre dohodu o prehlbovaní kvalifikácie.
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(4) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý sa neprijme
do tátnej sluby pod¾a odseku 1, sa skonèí pod¾a Zákonníka práce.
Závereèné ustanovenia
§ 141

§ 137
Predpoklad bezúhonnosti pod¾a § 19 ods. 1 písm. c)
u tátneho zamestnanca, ktorý vykonáva tátnu slubu k 31. októbru 2009, sa povauje za splnený, ak tento tátny zamestnanec spåòa predpoklad bezúhonnosti
pod¾a predpisov platných do 31. októbra 2009.
§ 138
tátny zamestnanec, ktorý v súlade s predpismi platnými do 31. októbra 2009 podniká, vykonáva inú zárobkovú èinnos, ktorá je zhodná alebo obdobná
s predmetom výkonu jeho tátnej sluby, alebo je èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, je povinný do 30 dní odo dòa úèinnosti tohto zákona skonèi uvedené èinnosti spôsobom
vyplývajúcim z osobitných predpisov, ak ich vykonávanie je v rozpore s týmto zákonom.
§ 139
Fyzickej osobe, ktorá pod¾a predpisov platných do
31. októbra 2009 poberá príplatok za tátnu slubu
k dôchodku, zostáva tento príplatok zachovaný. Príplatok za tátnu slubu k dôchodku sa zvýi o ustanovené
percento zvýenia dôchodku. Zvýený príplatok za
tátnu slubu k dôchodku patrí odo dòa, od ktorého
patrí zvýenie dôchodku.
§ 140
(1) Zamestnanec, ktorý je k 31. októbru 2009 v pracovnom pomere na neurèitý èas k zamestnávate¾ovi,
ktorý je sluobným úradom, a ktorý vykonáva èinnos
právneho zastupovania pod¾a § 5 ods. 1 písm. f), sa prijme do stálej tátnej sluby bez výberového konania alebo bez výberu, ak tento zamestnanec
a) do jedného mesiaca odo dòa úèinnosti tohto zákona
poiada o prijatie do tátnej sluby,
b) spåòa predpoklady pod¾a § 19 ods. 1 písm. a) a e)
a poiadavky pod¾a § 19 ods. 2.
(2) Zamestnanec pod¾a odseku 1 sa prijme do stálej
tátnej sluby na základe sluobnej zmluvy; vedúci
úradu je povinný so zamestnancom uzavrie sluobnú
zmluvu do jedného mesiaca odo dòa podania iadosti.
Dòom vzniku tátnozamestnaneckého pomeru sa zamestnanec pod¾a odseku 1 stáva tátnym zamestnancom v stálej tátnej slube.
(3) Nároky z pracovného pomeru tátneho zamestnanca prijatého do tátnej sluby pod¾a odseku 1 zostávajú zachované. Nároky zamestnávate¾a z pracovného pomeru zamestnanca prijatého do tátnej sluby
pod¾a odseku 1 prechádzajú dòom vzniku tátnozamestnaneckého pomeru na sluobný úrad.

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 5.
§ 142
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. èl. I zákona è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 131/2002 Z. z., zákona è. 143/2002 Z. z., zákona
è. 185/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 667/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 267/2003 Z. z., zákona è. 453/2003 Z. z., zákona
è. 550/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 403/2004 Z. z., zákona è. 612/2004 Z. z., zákona
è. 728/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 628/2005 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 664/2006 Z. z., zákona è. 107/2007 Z. z., zákona
è. 199/2007 Z. z., zákona è. 253/2007 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
è. 166/2008 Z. z., zákona è. 460/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z. a zákona è. 291/2009 Z. z.,
2. zákon è. 459/2002 Z. z. o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry,
3. nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúky v doèasnej tátnej
slube v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 435/2004 Z. z.,
4. nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 394/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory tátnej
sluby,
5. nariadenie
vlády
Slovenskej
republiky
è. 602/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýené platové tarify tátnych zamestnancov,
6. vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 390/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam tátnozamestnaneckých miest,
o ktoré sa môe uchádza len obèan Slovenskej republiky,
7. vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky è. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na
obsadenie tátnozamestnaneckých miest na súdoch
v znení vyhláky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 92/2009 Z. z.,
8. výnos Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej
republiky z 27. marca 2002 è. 158.170-2/2001, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na úèely príplatku za
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tátnu slubu a za verejnú slubu v krízovej oblasti
(oznámenie è. 167/2002 Z. z.),

l) príplatok za starostlivos a vedenie sluobného motorového vozidla,.

9. výnos Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej
republiky è. 644/2008 Z. z. o podrobnostiach výpoètu
platového koeficientu na úèely zahranièného funkèného platu,

Doterajie písmená l) a s) sa oznaèujú ako písmená m) a t).

10. opatrenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 622/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient pre príslunú krajinu.
Èl. II
Zákon è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení zákona è. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z., zákona
è. 209/2001 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 553/2003 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 328/2007 Z. z. a zákona
è. 555/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 2 sa vypúa odsek 4.
Èl. III

2. V § 4 ods. 4 sa slová písm. c) a j) nahrádzajú slovami písm. c) a j) a l).
3. Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14b
Príplatok za starostlivos a vedenie
sluobného motorového vozidla
Zamestnancovi za starostlivos o pridelené sluobné
motorové vozidlo a za jeho vedenie na úèely plnenia
pracovných úloh, ak starostlivos o pridelené sluobné
motorové vozidlo a jeho vedenie je nad rámec pracovných povinností, patrí príplatok mesaène a do sumy
20 eur. Podmienky na poskytovanie príplatku za starostlivos a vedenie sluobného motorového vozidla zamestnávate¾ upraví v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise..

Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z. a zákona è. 165/2009 Z. z. sa mení takto:

4. V § 22 ods. 1 a 6 sa slová písm. l) a s) nahrádzajú
slovami písm. m) a t).

1. V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová právne vzahy pri
vykonávaní tátnej sluby a nahrádzajú slovami tátnozamestnanecké vzahy a právne vzahy.

(10) Riadite¾ úradu sa pri výkone svojej funkcie preukazuje sluobným preukazom, ktorý mu vydá úrad.

2. V § 24 sa vypúajú odseky 5 a 6.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1d a 1e sa vypúajú.
Èl. IV
Zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 81/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 348/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 385/2008 Z. z., zákona
è. 474/2008 Z. z. a zákona è. 317/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

Èl. V
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 638/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 668/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009
Z. z. a zákona è. 291/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
1. § 71 sa dopåòa odsekmi 9 a 12, ktoré znejú:
(9) Dovolenka riadite¾a úradu je es týdòov v kalendárnom roku. Za èas dovolenky patrí riadite¾ovi úradu funkèný plat.

(11) Vetky písomnosti týkajúce sa výkonu funkcie
riadite¾a úradu sa zakladajú do jeho osobného spisu,
ktorý vedie úrad. Po skonèení výkonu funkcie sa osobný spis uchováva 50 rokov.
(12) Poèas vykonávania funkcie sa na riadite¾a úradu primerane pouijú ustanovenia § 45, § 54, § 59 a
62, § 68, § 70, § 115 a 117 zákona è. 400/2009 Z. z.
o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 116 ods. 2 a 3, § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, 4 a 5,
§ 138, § 141, § 144, § 177 a 222 Zákonníka práce..
2. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 71a
Platové pomery, hmotné výhody
a pauálne náhrady riadite¾a úradu
(1) Riadite¾ovi úradu patrí mesaène funkèný plat vo
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výke platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,30a) zaèínajúc prvým dòom mesiaca, v ktorom bol
zvolený. Riadite¾ovi úradu patrí po skonèení výkonu
funkcie náhrada vo výke trojnásobku jeho posledného
funkèného platu. Funkèný plat sa zaokrúh¾uje na celé
euro nahor.
(2) Riadite¾ úradu má poèas vykonávania funkcie
právo na bezplatné
a) pouívanie sluobného motorového vozidla s prideleným vodièom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s òou,
b) poskytnutie a pouívanie sluobného mobilného telefónu na zabezpeèenie dosiahnute¾nosti v èase vykonávania funkcie a mimo neho.
(3) Riadite¾ovi úradu patrí na pokrytie nevyhnutných
výdavkov za sluby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie pauálna náhrada mesaène vo výke 54 % funkèného platu. Pauálna náhrada
sa urèuje pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro
nahor.
(4) Riadite¾ovi úradu môe vláda Slovenskej republiky poskytnú odmenu za kvalitné plnenie úloh alebo za
splnenie mimoriadnej úlohy, významnej úlohy alebo
vopred urèenej úlohy.
(5) Na úèely zdravotného poistenia, nemocenského
poistenia a dôchodkového poistenia sa riadite¾ úradu
povauje za zamestnanca v pracovnom pomere..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30a znie:

30a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 120/1993
Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných èinite¾ov
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

Èl. VI
Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z., zákona è. 462/2007 Z. z. a zákona è. 555/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový
druhý bod, ktorý znie:
2. právnych predpisov, ktoré upravujú tátnozamestnanecké vzahy,2a).
Doterajie body 2 a 5 sa oznaèujú ako body 3 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

2. V § 2 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2 a 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 sa vypúa.
3. V § 3 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 3.
4. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Dozor
nad dodriavaním právnych predpisov a ostatných
predpisov na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci na pracoviskách jadrového zariadenia vykonáva Inpektorát práce Nitra na celom území Slovenskej republiky..
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5. V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová závaného pracovného úrazu nahrádzajú slovami pracovného úrazu,
ktorým bola spôsobená smr alebo aká ujma na zdraví,15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 3 písm. l) zákona è. 124/2006 Z. z. v znení zákona
è. 309/2007 Z. z..

6. V § 7 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Inpektorát práce je povinný oznámi orgánom
èinným v trestnom konaní skutoènosti zistené pri výkone inpekcie práce, ktoré nasvedèujú tomu, e bol
spáchaný trestný èin.18e).
Doterajie odseky 8 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9
a 10.
Poznámka pod èiarou k odkazu 18e znie:

18e) § 3 Trestného poriadku..

7. V § 9 sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami
ods. 2.
8. V § 10 ods. 1 sa odkaz 5 oznaèuje ako odkaz 2a.
9. V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Zamestnávate¾, ktorého kód pod¾a tatistickej
klasifikácie ekonomických èinností je uvedený v osobitnom predpise,22a) je povinný písomne oznámi príslunému inpektorátu práce zaèatie prevádzky najneskôr do 30 dní od jej skutoèného zaèatia spolu
s informáciou o charaktere a rozsahu èinnosti a oznamova podstatné zmeny èinnosti a skonèenie prevádzky najneskôr do 30 dní od ich vzniku..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4 a 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 22a znie:

22a) Príloha è. 1 k zákonu è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

10. V § 18 ods. 2 sa slová v jadrovej energetike nahrádzajú slovami na pracoviskách jadrového zariadenia.
11. § 18 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Policajný zbor je povinný poskytnú inpektorovi
práce na jeho iados alebo na iados inpektorátu
práce spoluprácu a ochranu pri vykonávaní inpekcie
práce. O spoluprácu a ochranu mono poiada, ak
mono odôvodnene predpoklada ohrozenie ivota alebo zdravia inpektora práce alebo marenie výkonu inpekcie práce, alebo ak je ohrozený ivot alebo zdravie
inpektora práce, alebo je marený výkon inpekcie práce..
12. V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 000 eur a slová 100 000 Sk sa
nahrádzajú slovami 3 300 eur.
13. V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová druhom a treom
bode nahrádzajú slovami treom bode a vo tvrtom
bode.
14. V § 19 ods. 1 písm. d) sa slová 1 000 000 Sk nahrádzajú slovami 33 000 eur.
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15. V § 20 sa slová od 2 000 Sk a do 20 000 Sk nahrádzajú slovami od 65 eur a do 650 eur.
Èl. VII
Zákon è. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 664/2007 Z. z., zákona
è. 598/2008 Z. z. a zákona è. 59/2009 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: alebo na iados iného orgánu verejnej moci, ak to ustanovuje osobitný predpis.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad Nariadenie Komisie (EHS) è. 2454/93 z 2. júla
1993, ktorým sa vykonáva Nariadenie Rady (EHS)
è. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 6; Ú. v. ES L 253,
11.10.1993) v platnom znení..

2. V § 14 ods. 3 sa písmeno e) dopåòa jedenástym bodom, ktorý znie:
11. tátneho zamestnanca,26a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 19 ods. 4 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona è. 312/2001 Z. z., zákona
è. 138/2002 Z. z., zákona è. 321/2002 Z. z. a zákona
è. 551/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou Zákon
è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia § 78
a 106, § 159 a § 159b zákona è. 312/2001 Z. z. v znení
neskorích predpisov nahrádza citáciou § 81 a 114,
§ 132 a 134 zákona è. 400/2009 Z. z..
3. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia
§ 105 zákona è. 312/2001 Z. z. nahrádza citáciou
§ 113 zákona è. 400/2009 Z. z..
4. V prílohe è. 1 v 4. platovej triede sa slová úplné
stredné vzdelanie alebo vyie odborné vzdelanie nahrádzajú slovami úplné stredné veobecné vzdelanie,
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyie odborné
vzdelanie.
5. V prílohe è. 1 v 5. platovej triede a 6. platovej triede
sa slová bakalárske vzdelanie alebo vysokokolské
vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
6. V prílohe è. 1 v 7. platovej triede a 8. platovej triede
sa za slová vysokokolské vzdelanie vkladajú slová
druhého stupòa.
7. V prílohe è. 1 v 9. platovej triede sa slová vysokokolské vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie tretieho stupòa.
8. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky è. 16/1993 Z. z.

Platové tarify tátnych zamestnancov v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
(v eurách mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

1.

420,50

2.

447,00

3.

489,50

4.

524,50

5.

628,00

6.

675,00

7.

757,50

8.

904,50

9.

1 047,00.
Èl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Sloven-

skej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 398/1998 Z. z., zákona
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è. 97/1999 Z. z., zákona è. 226/2000 Z.
è. 124/2002 Z. z., zákona è. 514/2003 Z.
è. 551/2003 Z. z., zákona è. 324/2004 Z.
è. 586/2004 Z. z., zákona è. 546/2005 Z.
è. 94/2006 Z. z., zákona è. 122/2006 Z.
è. 71/2008 Z. z. a zákona è. 520/2008 Z.
a dopåòa takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

1. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa citácia Zákon è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov nahrádza citáciou Zákon
è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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stredné vzdelanie alebo vyie odborné vzdelanie nahrádzajú slovami úplné stredné veobecné vzdelanie,
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyie odborné
vzdelanie.
5. V prílohe è. 1 v 5. platovej triede sa slová bakalárske vzdelanie alebo vysokokolské vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie prvého stupòa
alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
6. V prílohe è. 1 v 6. platovej triede sa slová bakalárske vzdelanie alebo vysokokolské vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie prvého stupòa
alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 3 sa citácia § 78
a 106 a § 159 zákona è. 312/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 81 a 114, § 132 a 134 zákona è. 400/2009 Z. z..

7. V prílohe è. 1 v 7. platovej triede sa slová vysokokolské vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa.

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 4 sa citácia
§ 105 zákona è. 312/2001 Z. z. nahrádza citáciou
§ 113 zákona è. 400/2009 Z. z..

8. V prílohe è. 1 v 8. platovej triede a v 9. platovej triede sa slová vysokokolské vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.

4. V prílohe è. 1 v 4. platovej triede sa slová úplné

9. Príloha è. 2 znie:
Príloha è. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky è. 38/1993 Z. z.

Platové tarify tátnych zamestnancov v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky
(v eurách mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

1.

420,50

2.

447,00

3.

489,50

4.

524,50

5.

628,00

6.

675,00

7.

757,50

8.

904,50

9.

1 047,00.
Èl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 458/2000 Z. z., zákona è. 559/2001 Z. z.,
zákona è. 385/2004 Z. z., zákona è. 261/2006 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z. a zákona è. 659/2007 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 4b znie:

4b) § 81 a 114, § 132 a 134 zákona è. 400/2009 Z. z..

3. Poznámka pod èiarou k odkazu 4c znie:

4c) § 113 zákona è. 400/2009 Z. z..

4. V § 21 ods. 1 sa slová 100 000 Sk nahrádzajú slovami 3 319 eur a v § 21 ods. 4 sa slová 200 000 Sk
nahrádzajú slovami 6 638 eur.
5. V prílohe è. 1 v 3. platovej triede a v 4. platovej triede sa slová úplné stredné vzdelanie nahrádzajú slovami úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné
stredné odborné vzdelanie.
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6. Príloha è. 2 znie:
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Príloha è. 2
k zákonu Národnej rady
Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY TÁTNYCH ZAMESTNANCOV NA NAJVYOM KONTROLNOM ÚRADE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(v eurách mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

3.

489,50

4.

524,50

5.

628,00

6.

675,00

7.

757,50

8.

904,50

9.

1 047,00.
Èl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 77/1998 Z. z., zákona
è. 86/2000 Z. z., zákona è. 138/2002 Z. z., zákona
è. 100/2003 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 360/2004 Z. z., zákona
è. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 320/2005 Z. z., zákona è. 261/2006 Z. z.
a zákona è. 199/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 84a znie:

84a) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 143 ods. 7 druhá veta znie:
Poèet tátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie schva¾uje predseda národnej rady..
3. V § 143 ods. 8 sa vypúa druhá veta vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 84c.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 84d sa citácia
Zákon è. 312/2001 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 400/2009 Z. z..
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 84e sa citácia
Zákon è. 312/2001 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 400/2009 Z. z..
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 84f sa citácia
§ 105 zákona è. 312/2001 Z. z. v znení zákona
è. 551/2003 Z. z. nahrádza citáciou § 113 zákona
è. 400/2009 Z. z..
7. V prílohe PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v èasti
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED TÁTNEHO
ZAMESTNANCA V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v 1. platovej triede a 4.
platovej triede slová úplné stredné vzdelanie nahrá-

dzajú slovami úplné stredné veobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
8. V prílohe PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v celom
texte sa slová bakalárske vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a slová
vysokokolské vzdelanie sa nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie druhého stupòa.
9. V prílohe PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY èas PLATOVÉ TARIFY TÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(Sk mesaène) znie:
PLATOVÉ TARIFY TÁTNYCH ZAMESTNANCOV
V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY (v eurách mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

1.

420,50

2.

447,00

3.

489,50

4.

524,50

5.

628,00

6.

675,00

7.

757,50

8.

904,50

9.

1 047,00.
Èl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení
zákona è. 411/2002 Z. z., zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z. a zákona è. 122/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:

18) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

2. V poznámke pod èiarou k odkazu 20 sa citácia Zákon è. 312/2001 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 400/2009 Z. z..
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TÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV (Sk mesaène) znie:
PLATOVÉ TARIFY TÁTNYCH ZAMESTNANCOV
V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
(v eurách mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

1.

420,50

2.

447,00

3.

489,50

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 22 sa citácia
§ 105 zákona è. 312/2001 Z. z. v znení zákona
è. 551/2003 Z. z. nahrádza citáciou § 113 zákona
è. 400/2009 Z. z..

4.

524,50

5.

628,00

6.

675,00

5. V prílohe PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV v celom texte sa slová
bakalárske vzdelanie nahrádzajú slovami vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a slová vysokokolské vzdelanie sa nahrádzajú slovami vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa.

7.

757,50

8.

904,50

9.

1 047,00.

3. V poznámke pod èiarou k odkazu 21 sa citácia Zákon è. 312/2001 Z. z. nahrádza citáciou Zákon
è. 400/2009 Z. z..

6. V prílohe PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV èas PLATOVÉ TARIFY

Èl. XIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. novembra 2009
okrem èl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 400/2009 Z. z.

CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED TÁTNEHO ZAMESTNANCA
1. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Rutinná èinnos pri príprave èiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informáciami spracúvanými pod¾a presných postupov a podrobných pokynov.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Opakujúca sa èinnos s premenlivými informáciami spracúvanými pod¾a rámcových pokynov alebo zauívaného
postupu s presne urèenými výstupmi.
Opakujúca sa èinnos pri príprave podkladov so zodpovednosou za výsledky ovplyvòujúce èinnos kolektívu.
Zabezpeèovanie èasti zverenej agendy tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu vyadujúce koordinovanie èinnosti v rámci organizaèného útvaru.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatná èinnos pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania zvládnute¾ná
v rámci existujúcich tandardov.
Samostatná èinnos pri príprave súdneho konania zvládnute¾ná v rámci existujúcich tandardov.
Samostatné zabezpeèovanie menej zloitých agend vo vymedzenom úseku s urèitým rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných èinností.
Vybavovanie èiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na
kontrolu vyadujúce koordinovanie èinnosti.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný referent
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania.
Odborná príprava rozhodnutí v súdnom konaní.
Odborná èinnos vyadujúca spoluprácu s inými organizaènými útvarmi aj mimo sluobného úradu.
Vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu v rámci viacerých organizaèných útvarov.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikaèné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, vyie odborné vzdelanie alebo vysokokolské vzdelanie prvého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
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Samostatná odborná èinnos vo vymedzenom úseku.
Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom úseku tátnej správy alebo vykonávania tátnych záleitostí.
Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania.
Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania v osobitne zloitých prípadoch.
Kontrolná, dozorná alebo inpekèná èinnos vo vymedzenom úseku tátnej správy alebo vykonávania tátnych záleitostí.
Odborná èinnos súvisiaca s tvorbou návrhov veobecne záväzných právnych predpisov alebo s tvorbou návrhov
aproximaèných nariadení vlády vo vymedzenom úseku.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné èinnosti vo vymedzenom úseku.
Rozhodovanie a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom úseku tátnej správy v orgánoch miestnej tátnej správy
alebo v orgánoch alebo úradoch, ktoré vykonávajú tátne záleitosti.
Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania.
Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru alebo inpekcie vo vymedzenom úseku.
Odborná èinnos pri tvorbe návrhov veobecne záväzných právnych predpisov alebo pri tvorbe návrhov aproximaèných nariadení vlády vo vymedzenom úseku.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie prvého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné èinnosti v príslunom odbore tátnej sluby alebo v príslunom úseku tátnej správy.
Riadenie, koordinovanie a usmeròovanie aktivít vo vymedzenom úseku v orgánoch miestnej tátnej správy, orgánoch alebo úradoch, ktoré vykonávajú tátne záleitosti.
Samostatné odborné pecializované èinnosti spoèívajúce najmä v analytickej èinnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku tátnej správy alebo vykonávania tátnych záleitostí.
Samostatné odborné pecializované èinnosti spoèívajúce najmä v analytickej èinnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva.
Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku tátnej správy alebo vykonávania tátnych záleitostí s celospoloèenským
dosahom.
Tvorba opatrení vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva s celospoloèenským dosahom.
Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania v osobitne zloitých prípadoch.
Kontrolná alebo inpekèná èinnos vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku tátnej správy alebo vykonávania tátnych záleitostí
Kontrolná èinnos vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva.
Preetrovanie saností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí vo vymedzenom úseku tátnej správy alebo vykonávania tátnych záleitostí
Tvorba vykonávacích predpisov vo vymedzenom úseku na základe splnomocòovacích ustanovení v zákonoch.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.

Strana 3086

Zbierka zákonov è. 400/2009

Èiastka 145

pecializovaná èinnos v príslunom odbore tátnej sluby spoèívajúca najmä v analytickej a syntetickej èinnosti,
vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou alebo orgánu miestnej tátnej správy s krajskou pôsobnosou.
Tvorba opatrení v príslunom odbore tátnej sluby s celospoloèenským dosahom.
Tvorba opatrení vo výkone súdnictva s celospoloèenským dosahom.
Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania.
Rozhodovanie v prvom stupni správneho konania v osobitne zloitých prípadoch.
Tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v príslunom odbore tátnej sluby s dôsledkami na územie
okresu alebo obvodu.
Koordinovanie èastí zloitých systémov v ministerstve, ostatnom ústrednom orgáne tátnej správy, v orgáne alebo
úrade, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo inom orgáne tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Kontrolná alebo inpekèná èinnos vrátane vydávania rozhodnutí v príslunom odbore tátnej sluby.
Preetrovanie saností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslunom odbore tátnej sluby.
Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej tátnej správy.
Tvorba veobecne záväzných právnych predpisov vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného
orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Tvorba technických noriem vo vymedzenom úseku tátnej správy.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: tátny radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba tátnej politiky vo vymedzenom úseku tátnej správy alebo vykonávania tátnych záleitostí na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo na úrovni iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania v osobitne zloitých prípadoch.
Koncepèné alebo metodické èinnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu
alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Koncepèná a systémová èinnos pri tvorbe opatrení so zodpovednosou za rozhodnutia s dôsledkami na územie
kraja alebo viacerých krajov.
Koordinovanie celotátneho alebo medzitátneho systému s najirími vonkajími a vnútornými väzbami na ïalie
systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celotátnym alebo medzinárodným dosahom na
úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Koordinovanie celotátneho alebo medzitátneho subsystému súvisiaceho s èerpaním prostriedkov Európskych
spoloèenstiev s dôsledkami za rozhodnutia s celotátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva,
ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti s celotátnou
pôsobnosou, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Koordinovanie tátnej sluby alebo èastí zloitých systémov na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu
tátnej správy v príslunom odbore tátnej sluby, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Koordinovanie a vykonávanie pecializovanej inpekcie práce v subjektoch s vysokou nároènosou výrobných
a technologických procesov alebo inpekèných èinností v oblasti zamestnanosti ovplyvnenej vysielanými a migrujúcimi zamestnancami z èlenských tátov Európskej únie a neèlenských tátov Európskej únie v príslunom odbore
tátnej sluby s celotátnym a medzinárodným dosahom.
Kontrolná, inpekèná, dozorná èinnos alebo vykonávanie vnútorného auditu alebo vládneho auditu na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Vybavovanie saností a petícií na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo
úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
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Právne zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu miestnej
tátnej správy.
Tvorba veobecne záväzných právnych predpisov v príslunom odbore na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo
iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Tvorba technických noriem v príslunom odbore tátnej sluby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
10. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný tátny radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je
ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba stratégie a tátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu
tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Tvorba tátnej politiky vrátane koncepènej èinnosti alebo tvorba pozièných dokumentov na úrovni ministerstva,
ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej
úrovni, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Koncepèná a koordinaèná èinnos v oblasti tátnej sluby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu
tátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni.
Kontrolná, inpekèná, dozorná èinnos alebo vykonávanie vnútorného auditu a vládneho auditu s celospoloèenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Vybavovanie saností a petícií s celospoloèenským dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného orgánu
tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni ministerstva, ostatného
ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni.
Koordinovanie celotátneho alebo medzitátneho systému s najirími vonkajími a vnútornými väzbami na ïalie
zloité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celotátnym a medzinárodným
dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva
tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Koordinovanie celotátneho alebo medzitátneho systému a urèovanie zásad alebo postupov èerpania prostriedkov Európskych spoloèenstiev na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo
úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného
orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
11. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: generálny tátny radca
Kvalifikaèné predpoklady: vysokokolské vzdelanie druhého stupòa alebo vysokokolské vzdelanie tretieho stupòa a osobitný kvalifikaèný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorba stratégie a tátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu
alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou
pôsobnosou.
Tvorba strategických zámerov a pozièných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a intitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva, ostatného
ústredného orgánu tátnej správy alebo na úrovni iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
Koncepèná èinnos a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného
ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni, alebo iného orgánu tátnej správy s celotátnou pôsobnosou.
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Koncepèná èinnos súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva alebo ostatného
ústredného orgánu tátnej správy.
Koordinovanie celotátneho a medzitátneho systému s najirími vonkajími a vnútornými väzbami na ïalie zloité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celotátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva
tátne záleitosti na celotátnej úrovni.
Koordinovanie celotátneho a medzitátneho systému a urèovanie zásad èerpania prostriedkov Európskych spoloèenstiev na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva
tátne záleitosti na celotátnej úrovni.
Koncepèná, koordinaèná a kontrolná èinnos na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni.
Právne zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky a pred súdmi v cudzine na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na
celotátnej úrovni.
Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu tátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva tátne záleitosti na celotátnej úrovni.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 400/2009 Z. z.

MAJETKOVÉ PRIZNANIE
I. oddiel
Údaje o tátnom zamestnancovi

Priezvisko

Meno

Titul

Sluobný úrad

Organizaèný útvar

II. oddiel
Nehnute¾ný majetok
Napr. orná pôda, vinica, chme¾nica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, gará, budova pre obchod a sluby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú
zapísané v katastri nehnute¾ností, iné stavby.
P. è.

Popis majetku

Podiel

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientaèné èíslo,
PSÈ, názov katastrálneho územia, èíslo parcely)

III. oddiel
Hnute¾né veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Napr. peòané prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a poboèkách zahranièných bánk v mene euro a v cudzej mene a vkladov v zahranièných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru
urèeného na bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo
s výnimkou vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, doèasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list, vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladnièné poukáky, investièné kupóny, kupóny, zmenky, eky, cestovné eky,
náloné listy vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záloné listy a tovarové záloné listy), dopravné
prostriedky (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ahaè, náves, príves, autobus, loï,
motorový èln, lietadlo), poh¾adávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napr. právo na vyrovnací podiel alebo
podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti, nadobudnutie autorského práva dedièstvom, nadobudnutie nehmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu).
V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúi výluène invalidným
osobám a osobám s akým zdravotným postihnutím (napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fy-
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zická osoba potrebuje vzh¾adom na svoju chorobu alebo telesnú chybu), vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva, vlastné autorské práva, nevymoite¾né poh¾adávky a jednotlivé zariadenia domácnosti
s hodnotou niou ako 500 eur.
Hnute¾né veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyia
ako 35 000 eur.
Druh majetku
Hnute¾né veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Cena v eurách

IV. oddiel
Vyhlásenie tátneho zamestnanca na tátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti
Èestne vyhlasujem, e nemám vedomos o takých príjmoch osôb ijúcich so mnou v spoloènej domácnosti, ktoré
mono povaova za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatoèných zdrojov.
Vyhlásenie tátneho zamestnanca
Vetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní.

V ................................. dòa .............................

(Podpis tátneho zamestnanca)

V. oddiel
Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania
a preskúmaní úplnosti a pravdivosti majetkového priznania
Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dòa:
.............................................................................................................................
(meno, priezvisko vedúceho sluobného úradu alebo písomne povereného zástupcu)
a potvrdzuje, e vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, e majetkové pomery tátneho zamestnanca
presahujú  nepresahujú1) súhrn jeho platových pomerov a iných vyèíslených príjmov.

(podpis vedúceho sluobného úradu
alebo písomne povereného zástupcu)
1

)  nehodiace sa preèiarknu
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Príloha è. 3
k zákonu è. 400/2009 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY TÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesaène)
Platová trieda

Platová tarifa

1.

319,00

2.

344,50

3.

373,00

4.

406,50

5.

485,00

6.

515,00

7.

582,50

8.

625,00

9.

712,00

10.

812,00

11.

926,00
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Príloha è. 4
k zákonu è. 400/2009 Z. z.

PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE
Stupeò riadenia
1. vedúci úradu v sluobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán tátnej správy,
kancelária národnej rady, kancelária prezidenta a kancelária ústavného súdu
2. vedúci úradu neuvedený v bode 1, vedúci zamestnanec vo verejnej funkcii v sluobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán tátnej správy, vedúci zamestnanec vo
verejnej funkcii v sluobnom úrade neuvedenom v bode 1, zástupca vedúceho úradu
uvedeného v bode 1 a zástupca vedúceho úradu v sluobnom úrade, ktorým je ministerstvo
3. vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov alebo vedúci zamestnanec, ktorý riadi
viac útvarov a ktorý môe by súèasne aj zástupcom vedúceho úradu uvedeného v bode 2
4. vedúci zamestnanec, ktorý riadi podriadeného tátneho zamestnanca alebo tátnych
zamestnancov, tátnych zamestnancov a iných zamestnancov alebo iných zamestnancov a ktorý môe by súèasne aj zástupcom vedúceho zamestnanca uvedeného
v bode 3

Percentuálny podiel
47  90
17  75

8  55
5,5  40
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Príloha è. 5
k zákonu è. 400/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávate¾a informova zamestnancov o podmienkach vzahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzah (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
05/zv. 2; Ú. v. ES L 288, 18. 10. 1991).
2. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepenia bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci tehotných pracovníèok a pracovníèok krátko po pôrode alebo dojèiacich pracovníèok (desiata
samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
05/zv. 2; Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna
2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007).
3. Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodièovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE,
CEEP a ETUC (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 2; Ú. v. ES L 145, 19.6.1996) v znení smernice Rady
97/75/ES z 15. decembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 3; Ú. v. ES L 10, 16. 1. 1998).
4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez
oh¾adu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
5. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje veobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie
v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie
pracovného èasu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 4; Ú. v. ES L 299, 18. 11. 2003).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príleitostí
a rovnakého zaobchádzania s mumi a enami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v.
EÚ L 204, 26. 7. 2006).
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