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ZÁKON
z 23. októbra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. VI

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č.
81/2005 Z. z., zákona č. 312/2005 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 475/2008 Z. z.,
zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z. a zákona č.
14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 3 sa za slová „Ministerstva zahraničných vecí“ vkladajú slová „a európskych
záležitostí“.

2. V § 19 ods. 1 písm. e) sa slová „vzdelávania detí“ nahrádzajú slovami „vzdelania dieťaťa“.

3. § 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24
Náhrada výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania dieťaťa zamestnanca

(1) Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných účelne vynaložených výdavkov na školné,
zápisné, skúšobné a školské učebnice (ďalej len „výdavky na vzdelanie“) na zabezpečenie
vzdelania zodpovedajúceho základnému vzdelaniu15) alebo strednému vzdelaniu15) jeho dieťaťa
v krajine alebo mieste dočasného vyslania, ak odsek 2 neustanovuje inak. Účelnosť
vynaložených výdavkov na vzdelanie posúdi zamestnávateľ.

(2) Ak je súčasťou základného vzdelania v krajine alebo mieste dočasného vyslania prípravný
ročník, môže zamestnávateľ zamestnancovi na jeho absolvovanie poskytnúť náhradu
preukázaných účelne vynaložených výdavkov na vzdelanie.

(3) Zamestnávateľ poskytuje náhradu výdavkov na vzdelanie najviac v sume určenej vo
vnútornom predpise podľa odseku 4.

(4) Zamestnávateľ v závislosti od dostupnosti vhodnej školy a od svojich rozpočtových
možností určí vo vnútornom predpise najvyššiu sumu náhrady výdavkov na vzdelanie pre
krajinu alebo miesto dočasného vyslania na dieťa na školský rok. Kritériami pre určenie
vhodnej školy sú najmä bezpečnosť dieťaťa, ochrana zdravia dieťaťa, kvalita poskytovaného
vzdelania, vyučovací jazyk a jazyková kontinuita vo vzťahu k doterajšiemu vyučovaciemu jazyku
dieťaťa.
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(5) Ministerstvo zahraničných vecí poskytne zamestnávateľovi na účel určenia najvyššej sumy
náhrady výdavkov na vzdelanie podľa odseku 4 do 30. júna na základe jeho žiadosti informácie
o

a) predpokladanej sume výdavkov na vzdelanie na dieťa na nasledujúci školský rok v krajine
alebo mieste dočasného vyslania na základe podkladov zastupiteľských úradov a

b) najvyššej sume náhrady výdavkov na vzdelanie na dieťa na nasledujúci školský rok
poskytovaných ministerstvom zahraničných vecí pre krajinu alebo miesto dočasného
vyslania.“.

4. Za § 38e sa vkladá § 38f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38f
Prechodné ustanovenie účinné od 30. novembra 2018

Pri poskytovaní náhrady výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania dieťaťa zamestnanca
podľa § 24 na školský rok 2018/2019 sa postupuje podľa predpisov účinných od 30. novembra
2018.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 30.
novembra 2018.

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
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