Novelizačný zákon - zákon č. 126/2020 z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z.
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – čl. II:

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018
Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona
č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019
Z. z. a zákona č. 470/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Za štatutárny orgán vymenovaný do funkcie podľa
126/2020 Z. z. osobitného predpisu sa na účely tohto zákona považuje aj riaditeľ úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny vymenovaný podľa osobitného predpisu.7a)“.
(7) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie
vymenovaný podľa osobitného predpisu;7 ) na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú
ustanovenia § 38 až 44, § 51, § 52, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 až 3 a 5, § 85,
§ 87 až 96, § 102, § 103, § 117 až 123, § 163, § 164 ods. 3 až 9 a § 165, ak tento zákon alebo
osobitný predpis neustanovuje inak. Za štatutárny orgán vymenovaný do funkcie podľa 126/2020
Z. z. osobitného predpisu sa na účely tohto zákona považuje aj riaditeľ úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny vymenovaný podľa osobitného predpisu.7a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„ 7a) § 5 ods. 4 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

2. V § 18 ods. 3 sa vypúšťa čiarka za slovom „stupňa“ a slová „získanie praxe troch rokov vo
verejnej správe“ a slová „tri roky“ sa nahrádzajú slovami „päť rokov“.
(3) Predpokladom vymenovania do funkcie generálneho tajomníka podľa odsekov 1 a 2 je
bezúhonnosť, dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získanie praxe troch rokov
vo verejnej správe a päť rokov praxe v riadiacej funkcii. Na preukázanie bezúhonnosti podľa
prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 38 ods. 4 až 6.

3. V § 24 sa vypúšťa odsek 2. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.
(1) Za organizačnú zmenu sa na účely tohto zákona považuje
a) zrušenie štátnozamestnaneckého miesta bez vytvorenia nového štátnozamestnaneckého miesta,
b) zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta
s inou najnáročnejšou činnosťou, bližšie určenou najnáročnejšou činnosťou, ďalšou činnosťou
alebo bližšie určenou ďalšou činnosťou,
c) zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta
s iným pravidelným miestom výkonu štátnej služby alebo
d) zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta
v inom služobnom úrade na základe zániku služobného úradu alebo na základe prevodu časti
služobného úradu.
(2) Organizačnú zmenu podľa odseku 1, ku ktorej dochádza v dôsledku zmeny organizačnej
štruktúry služobného úradu, vykoná služobný úrad tak, aby jej účinnosť nastala najskôr dva
mesiace od nadobudnutia jej platnosti. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na organizačnú
zmenu vykonanú na základe zmeny osobitného predpisu.

4. V § 36 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) občana na voľné štátnozamestnanecké
miesto.“.
(3) Do dočasnej štátnej služby je možné aj bez výberového konania prijať a) občana, ktorý sa
uchádza o prijatie do štátnej služby na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý
1. je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo na dovolenke, ktorá nadväzuje
na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku,
2. čerpá služobné voľno,
3. je dočasne preložený,
4. u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. r),
5. je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny,
6. je uznaný za dočasne práceneschopného,
7. vykonáva mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu,
8. je uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
9. je zaradený mimo činnej štátnej služby alebo
10. bol vzatý do väzby,

b) odborníka ústavného činiteľa,
c) štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 8 alebo
d) občana, ktorý úspešne absolvoval štipendijný program na posilnenie analytických kapacít vo
verejnej správe,
e) občana na voľné štátnozamestnanecké miesto.

5. V § 37 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: „i) štátneho zamestnanca podľa
§ 36 ods. 3 písm. e) trvá do obsadenia tohto miesta na základe výberového konania, najviac šesť
mesiacov,“. Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
Dočasná štátna služba
a) štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii a riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady trvá po
dobu vykonávania tejto funkcie,
b) štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa
osobitného predpisu, trvá po dobu vykonávania tejto funkcie,
c) štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 8 trvá po dobu vyslania,
d) odborníka ústavného činiteľa trvá počas vykonávania funkcie toho, pre koho plní úlohy,
e) štátneho zamestnanca, ktorý zastupuje štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. a) alebo
ods. 4 písm. c), trvá, ak trvá dôvod na zastupovanie a štátnozamestnanecké miesto nebolo zrušené,
f) odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, trvá po dobu dohodnutú
v služobnej zmluve,
g) štátneho zamestnanca vo funkcii veľvyslanca trvá po dobu dohodnutú v služobnej zmluve,
h) štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. d) trvá po dobu dohodnutú v služobnej zmluve,
i) štátneho zamestnanca podľa § 36 ods. 3 písm. e) trvá do obsadenia tohto miesta na základe
výberového konania, najviac šesť mesiacov,
j) justičného čakateľa trvá po dobu ustanovenú v osobitnom predpise.22a)

6. V § 40 ods. 4 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. e)“.
(4) Štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. a) alebo písm.
e) bez výberového konania sa nemôže prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.

7. § 112 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti45a) sa nevzťahuje odsek 2
písm. a) a odsek 9 vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania na základe licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia.45b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
„ 45a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až
piateho bodu zákona č. 453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 118 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1” nahrádzajú slovami „týkajúceho sa menej závažného
porušenia služobnej disciplíny“.
(2) Na účely preskúmania návrhu alebo podnetu podľa odseku 1 týkajúceho sa menej závažného
porušenia služobnej disciplíny generálny tajomník zriadi v služobnom úrade poradnú komisiu
zloženú najmenej z troch členov. Počet členov musí byť nepárny. Členov poradnej komisie a jej
predsedu vymenúva generálny tajomník zo štátnych zamestnancov služobného úradu, v ktorom sa
poradná komisia zriaďuje; v služobnom úrade, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská
prokuratúra, môže členov poradnej komisie a jej predsedu vymenovať aj z prokurátorov.
V služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný trestný súd, krajský súd alebo okresný súd, môže
generálny tajomník vymenovať členov poradnej komisie a jej predsedu aj zo sudcov. Jeden člen
poradnej komisie je spravidla z toho odboru štátnej služby ako štátny zamestnanec, o ktorého
porušenie služobnej disciplíny ide, a jeden člen poradnej komisie má spravidla vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v odbore právo. Členom poradnej komisie je aj zástupca zamestnancov,
ktorého určí príslušný odborový orgán.

9. V § 118 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa generálny tajomník domnieva, že štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu a)
menej závažným spôsobom, písomne oznámi túto skutočnosť poradnej komisii do 15 dní odo
dňa, keď sa o porušení služobnej disciplíny štátnym zamestnancom dozvedel, b) závažným
spôsobom, poradná komisia návrh alebo podnet podľa odseku 1 nepreskúmava a ustanovenia
odsekov 2 a 4 až 9 sa nepoužijú.“.

10. V § 119 odsek 1 znie:
„(1) Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že došlo k porušeniu služobnej disciplíny, vydá
upozornenie; ak ide o menej závažné porušenie služobnej disciplíny, upozornenie vydá v lehote
desiatich dní odo dňa predloženia stanoviska poradnou komisiou.“.

11. § 120 znie:
„§ 120 Ak generálny tajomník dospeje k záveru, že nedošlo k porušeniu služobnej disciplíny
štátnym zamestnancom, v lehote desiatich pracovných dní ho o tom písomne upovedomí; ak ide
o menej závažné porušenie služobnej disciplíny lehota plynie odo dňa predloženia stanoviska
poradnou komisiou.“.

12. Za § 193d sa vkladajú § 193da až 193dc, ktoré vrátane nadpisu nad § 193da znejú:
„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom vyhlásenia
§ 193da Riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vymenovaný podľa osobitného
predpisu7a) pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za štatutárny orgán vymenovaný podľa
osobitného predpisu podľa tohto zákona.
§ 193db Generálny tajomník, ktorý bol vymenovaný do tejto funkcie pred nadobudnutím
účinnosti tohto zákona, sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona považuje za generálneho
tajomníka, ktorý spĺňa predpoklady vymenovania do funkcie generálneho tajomníka podľa § 18
ods. 3 v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto zákona.
§ 193dc Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho
lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny
a služieb zamestnanosti,45a) ktorý by inak skončil podľa § 82 ods. 5 alebo podľa § 180 ods. 9
druhej vety, možno opätovne predĺžiť najviac do 31. decembra 2021 dohodou o zmene
štátnozamestnaneckého pomeru formou písomného dodatku k služobnej zmluve. Predĺženie
štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa považuje za zmenu štátnozamestnaneckého
pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u).“.

