
Zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré 

zákony 
 

Čl. VI 

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: 

Za § 193 sa vkladá § 193a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 193a 

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018 

Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na 

ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 126 ods. 4, vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej 

správy a členovi rady patrí v roku 2018 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady 

ustanoveného na rok 2018 osobitným predpisom63a) zníženého o 5 %.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie: 

„63a) § 29p zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. v znení zákona č. 

334/2017 Z. z.“ 

 

 

Zákon č. 63/2018 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 
 

Čl. VIII 

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 334/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 139 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej však 

príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce.“ 

 

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v noci patrí príplatok v sume 25 % z príslušnej 

časti funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 

ods. 1 Zákonníka práce. 

 

2. V § 140 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej však 

príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce.“ 

 

Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príplatok v sume 30 % 

z príslušnej časti funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej 

podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce. 



 

3. V § 142 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú: 

„g) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za plnenie služobných úloh, 

  h) pri príležitosti vianočných sviatkov za plnenie služobných úloh.“ 

 

Štátnemu zamestnancovi je možné poskytnúť odmenu  

a) za kvalitné plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností 

vyplývajúcich z opisu štátnozamestnaneckého miesta,  

b) za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej 

služobnej úlohy alebo jej ucelenej časti,  

c) za plnenie služobných úloh neprítomného štátneho zamestnanca, ak mu nepatrí príplatok za 

zastupovanie,  

d) pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku, najviac v sume jeho naposledy priznaného funkčného 

platu,  

e) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodov podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d) za 

kvalitné plnenie služobných úloh, najviac v sume jeho naposledy priznaného funkčného platu,  

f) pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný 

starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, najviac v sume trojnásobku 

jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred 

skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skončení,  

g) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za plnenie služobných úloh,  

h) pri príležitosti vianočných sviatkov za plnenie služobných úloh. 

 

4. V § 142 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), b), g), 

h)“. 

 

Štátnemu zamestnancovi podľa § 7 ods. 2 písm. b), okrem riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady, 

a členovi rady je možné poskytnúť odmenu podľa odseku 1 písm. a), b), g), h) najviac do výšky 

20 % jeho ročného funkčného platu. 

 

5. § 142 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

 

„(5) Odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho 

roka a odmena podľa odseku 1 písm. h) sa vypláca v mesiaci december príslušného 

kalendárneho roka.“ 

 

6. V § 154 ods. 7 sa slová „§ 142 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 142 ods. 1 písm. d), g), 

h)“. 

 



Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, ktorému určuje plat a náhradu za pohotovosť pri 

zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie vláda podľa tohto zákona alebo osobitného 

predpisu, určí platovú tarifu zvýšenú podľa § 159, zvýši platovú tarifu za služobnú prax podľa 

§ 127 ods. 1 písm. b), môže poskytnúť odmenu podľa § 142 ods. 1 písm. d), g), h) a určí ďalšie 

platové náležitosti dohodnuté v kolektívnej zmluve ten, kto podal návrh na určenie jeho platu 

a náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie. 

 

7. V § 171 sa za slová „§ 117“ vkladá čiarka a slová „§ 122a ods. 1, § 122b ods. 1, § 123 ods. 1“. 

 

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 12, § 15, 

§ 16, § 17 ods. 1 a 3, § 19, § 20, § 33 až § 36, § 37, § 39, § 40 ods. 1, 2, 5 až 8, § 41 ods. 1, 2, 5 až 

7 a 9, § 52, § 55 ods. 2 písm. c) až f), § 74, § 75 ods. 3 a 4, § 78 až 80, § 85 ods. 2 až 6, 8 a 9, 

§ 85a, § 86, § 87, § 88 až 95, § 96 ods. 1, 2, 4, 6 a 7, § 96a, § 96b, § 97 ods. 1 až 11, § 98 až 102, 

§ 103 ods. 1 a 2, § 104, § 104a, § 105 až 114, § 116 ods. 2 a 3, § 117, § 122a ods. 1, § 122b ods. 1, 

§ 123 ods. 1, § 129 až 132, § 136 až 139, § 141, § 142 až 148, § 150, § 151, § 152 ods. 1, 2, 4 až 

8, § 152a, § 152b, § 156, § 157 ods. 3, § 158 až 160, § 161 ods. 1, § 164 až 170, § 177 až 185, 

§ 187 až 189, § 191 ods. 2 až 4, § 192 až 198, § 217 až 222, § 229 ods. 4 až 8, § 230 až 236, § 237 

ods. 1 a 3, § 239 písm. a) a § 240 Zákonníka práce. 

 

 

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 

Čl. XIX 

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 63/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

V § 7 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie: 

„8. vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky.“ 

 

Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu 

v služobnom úrade na základe 

b) vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu  

1. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“),  

2. prezidentom,  

3. vládou,  

4. predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky,  

5. predsedom súdnej rady,  

6. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo  

7. predsedom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,  

8. vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky.  



Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 
 

Čl. CLXVI 

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. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 12 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: 

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) poskytne štátny občan 

Slovenskej republiky národnej rade údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov.24) Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe 

prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky 

(ďalej len „generálna prokuratúra“) na vydanie výpisu z registra trestov.“ 

 

2. V § 15 ods. 2 písm. g) sa slová „Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len 

„generálna prokuratúra“)“ nahrádzajú slovami „generálna prokuratúra“. 

 

Služobným úradom na účely tohto zákona je aj  

a) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“),  

b) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“),  

c) Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“),  

d) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),  

e) Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“), 

f) Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,  

g) generálna prokuratúra a krajská prokuratúra,  

h) Kancelária verejného ochrancu práv,  

i) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad“). 

 

3. V § 38 ods. 4 posledná veta znie: 

„Bezúhonnosť sa preukazuje pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru výpisom z 

registra trestov nie starším ako tri mesiace.“ 

 

4. V § 38 odsek 5 znie: 

„(5) Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, na účely preukázania bezúhonnosti 

podľa odseku 4 poskytne služobnému úradu v žiadosti o zaradenie do výberového konania 

(ďalej len „žiadosť o zaradenie“) alebo v žiadosti o prijatie údaje potrebné na vyžiadanie 

výpisu z registra trestov.24) Údaje podľa prvej vety potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov služobný úrad zašle pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru prostredníctvom 

centrálneho informačného systému v elektronickej podobe generálnej prokuratúre.“ 

 



Zákon č. 318/2018 Z. z. Zákon, 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 

 
Čl. VIII 

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. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 53 sa vypúšťa odsek 5. 

(5) Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 64 patrí funkcia v 1. platovej triede 

až 11. platovej triede podľa osobitného predpisu2) podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú 

vykonáva podľa služobnej zmluvy. Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti 

vychádza z charakteristík platových tried uvedených v osobitnom predpise.2) 

 

2. V § 127 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripája slovo „alebo“. 

3. V § 127 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkou a slovo „alebo“ sa 

vypúšťa. 

4. V § 127 ods. 1 písm. a) sa štvrtý bod vypúšťa. 

 

Tarifný plat na účely tohto zákona tvorí  

a) platová tarifa  

1. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159,  

2. v príslušnej platovej triede podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159 zvýšená o 20 % u štátnych 

zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je úrad vlády, ktorí plnia úlohy spojené s odborným, 

organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády, alebo  

3. podľa osobitného predpisu30) u štátnych zamestnancov v služobných úradoch, ktorými sú 

kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu, Kancelária verejného 

ochrancu práv a najvyšší kontrolný úrad.  

4.podľa osobitného predpisu48) u štátneho zamestnanca dočasne vyslaného podľa § 64, 

 

5. V § 133 ods. 1 sa slová „1,3 % až 10,3 %“ nahrádzajú slovami „1,2 % až 9,8 %“. 

6. V § 133 sa vypúšťa odsek 2. 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2. 

 

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorého týždenný služobný čas je rozvrhnutý rovnomerne alebo 

nerovnomerne tak, že vykonáva štátnu službu striedavo vo viacerých služobných zmenách, patrí 

príplatok za zmennosť vo výške 1,2 % až 9,8 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy 

č. 3 alebo podľa § 159 určený pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/20170601#paragraf-64
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/20170601#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/20170601#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/20170601#poznamky.poznamka-48
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/55/20170601#paragraf-64


(2) Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 64 patrí príplatok za zmennosť 

podľa odseku 1 vo výške 1,5 % až 12 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa 

osobitného predpisu. 

(2) Podrobnosti o poskytovaní príplatku za zmennosť určí služobný predpis. 

 

7. V § 135 ods. 3 písm. a) sa slová „1,4 % až 14 %“ nahrádzajú slovami „1,3 % až 13,4 %“. 

8. V § 135 ods. 3 písm. b) sa slová „4 % až 25,7 %“ nahrádzajú slovami „3,8 % až 24,5 %“. 

9. V § 135 sa vypúšťajú odseky 4 a 6. 

Doterajšie odseky 5 a 7 až 9 sa označujú ako odseky 4 a 5 až 7. 

10. V § 135 ods. 4 sa za slovo „zamestnanec“ vkladajú slová „podľa odseku 1“. 

11. V § 135 odsek 5 znie: 

„(5) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri 

nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 2 alebo pri 

pôsobení iných faktorov podľa osobitného predpisu50a) v rámci rozpätia 0,9 % až 8,2 % z 

platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159; to neplatí, ak štátnemu 

zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 3.“ 

 

(3) Štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do  

a) tretej kategórie v rámci rozpätia 1,3 % až 13,4 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa 

prílohy č. 3 alebo podľa § 159,  

b) štvrtej kategórie v rámci rozpätia 3,8 % až 24,5 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa 

prílohy č. 3 alebo podľa § 159.  

(4) Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 64 patrí platová kompenzácia pri 

vykonávaní činností zaradených do 

a) tretej kategórie v rámci rozpätia 1,6 % až 16,2 % z platovej tarify 1. platovej triedy 

podľa osobitného predpisu,48) 

b) štvrtej kategórie v rámci rozpätia 4,6 % až 29,8 % z platovej tarify 1. platovej triedy 

podľa osobitného predpisu.48) 

(5) Ak štátny zamestnanec vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej kategórie 

alebo do štvrtej kategórie, patrí mu platová kompenzácia najmenej na spodnej hranici 

rozpätia určeného pre štvrtú kategóriu. 

(6) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 

64 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej 

kategórie v rámci rozpätia 

1 % až 10 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa osobitného predpisu.48) 

(4) Ak štátny zamestnanec podľa odseku 1 vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej 

kategórie alebo do štvrtej kategórie, patrí mu platová kompenzácia najmenej na spodnej hranici 

rozpätia určeného pre štvrtú kategóriu.  

(5) Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej 

intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 2 alebo pri pôsobení 
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iných faktorov podľa osobitného predpisu50a) v rámci rozpätia 0,9 % až 8,2 % z platovej tarify 1. 

platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159; to neplatí, ak štátnemu zamestnancovi patrí 

platová kompenzácia podľa odseku 3.  

(6) Platová kompenzácia sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. (7) 

Podrobnosti o poskytovaní platovej kompenzácie určí služobný predpis. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie: 

„50a) § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

12. V § 145 ods. 1 sa slová „3 % až 30,5 %“ nahrádzajú slovami „2,9 % až 29,1 %“. 

 

(1) Štátnemu zamestnancovi zaradenému do plánu vyrozumenia, ktorý je povinný v stave 

bezpečnosti52) hlásiť vedúcemu zamestnancovi miesto pobytu a spôsob vyrozumenia mimo 

služobného času vykonávania štátnej služby, v stave bezpečnosti pripravovať sa na plnenie 

osobitných úloh, ktoré bude plniť v období krízovej situácie,53) a byť pripravený dostaviť sa 

určeným spôsobom na plnenie osobitných úloh pre obdobie krízovej situácie, patrí mesačne 

náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie vo výške 2,9 % 

až 29,1 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159 a v služobných 

úradoch, ktorými sú kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu, 

Kancelária verejného ochrancu práv a najvyšší kontrolný úrad, z platovej tarify 1. platovej triedy 

podľa osobitného predpisu.30) Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie 

krízovej situácie sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

13. V § 146 ods. 1 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „13,4 %“ a slová „podľa osobitného 

predpisu48)“ sa nahrádzajú slovami „podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159“. 

 

(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 64 do štátu so sťaženými životnými 

podmienkami, patrí mesačne náhrada až do výšky 13,4 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa 

prílohy č. 3 alebo podľa § 159 vynásobenej platovým koeficientom podľa § 149. Náhrada za 

sťažené životné podmienky sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa. 

 

14. V § 149 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ustanovenej osobitným predpisom2)“. 

 

(1) Platový koeficient príslušného štátu na kalendárny rok sa určí ako súčin 

a) pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej 

skupiny AD v triede 5 v prvom stupni55) k finančnému ohodnoteniu platovej tarify štátneho 

zamestnanca vo funkcii odborný radca ustanovenej osobitným predpisom,2) 
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15. V § 150 ods. 7 sa slová „36 %“ nahrádzajú slovami „34,3 %“. 

 

(7) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný 

orgán štátnej správy a ktorému nepatrí paušálna náhrada podľa odseku 5, na pokrytie 

nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním 

funkcie patrí paušálna náhrada56) mesačne v sume, ktorou je 34,3 % z platovej tarify 1. platovej 

triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo dňa začatia 

vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie. 

 

16. V § 164 ods. 5 až 7 sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „3 500 eur“. 

 

(5) Štátny zamestnanec, ktorému služobný úrad uhradil priame individuálne náklady spojené s 

účasťou na kompetenčnom vzdelávaní v sume presahujúcej 3 500 eur v jednom kalendárnom roku, 

je povinný zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po dobu jedného roka po ukončení 

kompetenčného vzdelávania. 

(6) Ak priame individuálne náklady spojené s účasťou štátneho zamestnanca na kompetenčnom 

vzdelávaní dosiahnu sumu najmenej 3 500 eur v jednom kalendárnom roku, služobný úrad 

štátneho zamestnanca písomne upovedomí o povinnosti podľa odseku 5. Ak štátny zamestnanec 

súhlasí s ďalšou účasťou na kompetenčnom vzdelávaní, služobný úrad so štátnym zamestnancom 

uzatvorí písomnú dohodu o kompetenčnom vzdelávaní; služobný úrad pri uzatvorení dohody o 

kompetenčnom vzdelávaní postupuje primerane podľa § 165 ods. 3 až 5. 

(7)  Ak sa štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca skončí pred uplynutím doby 

uvedenej v odseku 5, štátny zamestnanec je povinný uhradiť úplne alebo čiastočne náklady spojené 

s kompetenčným vzdelávaním presahujúce 3 500 eur v závislosti od dĺžky zotrvania v 

štátnozamestnaneckom pomere. 

 

17. V čl. XI sa slová „čl. I § 23 ods. 4 až 6 a § 25 ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „čl. I § 23 

ods. 4 a 5“ a slová „čl. I § 25 ods. 4 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020“ sa 

nahrádzajú slovami „čl. I § 23 ods. 6 a § 25 ods. 4 písm. d) a e), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 

augusta 2021“. 

Čl. XI 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017 okrem čl. I § 13, § 14, § 23 ods. 1 až 3 a § 87 až 94, 

ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čl. I § 23 ods. 4 a 5 a § 25 ods. 4 písm. d), ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, a čl. I § 23 ods. 6 a § 25 ods. 4 písm. d) a e), ktoré 

nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021“. 

 

18. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie: 

 

„Príloha č. 3 k zákonu č. 55/2017 Z. z. 
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PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV 

(v eurách mesačne) 

Platová trieda Platová tarifa 

1.                480,00 

2.                505,00 

3.                589,50 

4.                625,00 

5.                704,50 

6.                754,50 

7.                856,00 

8.                973,50 

9.                1107,50 

 

 

 

 

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o 

podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 
 

Čl. IX 

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. a 

zákona č. 318/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

V § 171 sa za slová „§ 152 ods. 1, 2, 4 až 8“ vkladá čiarka a slová „§ 152a“. 

 

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 12, § 15, 

§ 16, § 17 ods. 1 a 3, § 19, § 20, § 33 až § 36, § 37, § 39, § 40 ods. 1, 2, 5 až 8, § 41 ods. 1, 2, 5 až 

7 a 9, § 52, § 55 ods. 2 písm. c) až f), § 74, § 75 ods. 3 a 4, § 78 až 80, § 85 ods. 2 až 6, 8 a 9, 

§ 85a, § 86, § 87, § 88 až 95, § 96 ods. 1, 2, 4, 6 a 7, § 96a, § 96b, § 97 ods. 1 až 11, § 98 až 102, 

§ 103 ods. 1 a 2, § 104, § 104a, § 105 až 114, § 116 ods. 2 a 3, § 117, § 122a ods. 1, § 122b ods. 1, 

§ 123 ods. 1, § 129 až 132, § 136 až 139, § 141, § 142 až 148, § 150, § 151, § 152 ods. 1, 2, 4 až 

8, § 152a, § 156, § 157 ods. 3, § 158 až 160, § 161 ods. 1, § 164 až 170, § 177 až 185, § 187 až 

189, § 191 ods. 2 až 4, § 192 až 198, § 217 až 222, § 229 ods. 4 až 8, § 230 až 236, § 237 ods. 1 

a 3, § 239 písm. a) a § 240 Zákonníka práce. 

 

 

 

 



Zákon č. 6/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 
Čl. VIII 

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. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie: 

 

„(12) Na základe vyslania podľa osobitného predpisu8a) môže úlohy štátneho zamestnanca 

podľa odseku 2 písm. b) siedmeho bodu plniť aj občan, ktorý vykonáva štátnu službu podľa 

osobitného predpisu.8b) Na občana podľa prvej vety sa primerane vzťahujú ustanovenia § 

20 ods. 1 a 2, § 22 ods. 3, § 54, § 111 až 113, § 118 ods. 1, § 122, § 123, § 132 ods. 4, § 142 ods. 

3, § 162 ods. 6, § 163 ods. 6, 8 a 9 a § 164 ods. 3.“ 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú: 

„8a) § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 6/2019 Z. z. 

  8b) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

 

 

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

Čl. XIX 

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. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 ods. 7 písm. e) sa slovo „colníkov“ nahrádza slovami „príslušníkov finančnej správy“. 

 

(7) Tento zákon sa nevzťahuje na štátnu službu  

a) príslušníkov Policajného zboru,  

b) príslušníkov Slovenskej informačnej služby,  

c) príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,  

d) príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže,  

e) príslušníkov finančnej správy,  

f) profesionálnych vojakov,  

g) príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,  

h) príslušníkov Horskej záchrannej služby. 



2. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej 

službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,“ 

a na konci sa pripája čiarka a táto citácia: „zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.“ 

 

19) Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 

Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa citácia „zákon č. 200/1998 Z. z. v znení 

neskorších predpisov,“ a na konci sa pripája čiarka a táto citácia: „zákon č. 35/2019 Z. z.“ 

 

22) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 

Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 35/2019 Z. z. 

 

4. Za § 193a sa vkladá § 193b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 193b 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019 

(1) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom je 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, sa skončí alebo zanikne aj na základe 

osobitného predpisu.63b) 

 

(2) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru 

podľa odseku 1 potvrdenie o štátnej službe s údajmi podľa § 86 ods. 2 písm. a) až c). 

Potvrdenie o štátnej službe je služobný úrad povinný vydať najneskôr do troch mesiacov 

odo dňa zániku štátnozamestnaneckého pomeru.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie: 

„63b) § 325 ods. 14 a 16 a § 326 zákona č. 35/2019 Z. z.“ 

 

 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Čl. IX 

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. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 



1. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 54/2019 Z. z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

 

4) Napríklad § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. V § 7 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie: 

„9. predsedom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.“ 

 

(2) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu 

v služobnom úrade na základe 

b) vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu  

1. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“),  

2. prezidentom,  

3. vládou,  

4. predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky,  

5. predsedom súdnej rady,  

6. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo  

7. predsedom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,  

8. vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky,  

9. predsedom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

 

Nález č. 90/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 

25. apríla 2018 vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 

ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 

V.4 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

36. Vychádzajúc z argumentácie obsiahnutej v časti III bodoch 11 až 15 odôvodnenia tohto nálezu, 

ústavný súd rekapituluje, že z hľadiska predmetu konania je relevantným ustanovením zákona č. 

55/2017 Z. z. jeho § 126 ods. 4: 

„Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady, ktorý 

patrí štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je 

ministerstvo, vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy a členovi rady; tomuto 



štátnemu zamestnancovi nepatria platové náležitosti podľa § 124 písm. b) až f) a náhrady 

podľa § 125.“ 

 

37. Právnou úpravou, ktorá je predmetom prieskumu ústavného súdu, je § 186 ods. 3 zákona č. 

55/2017 Z. z. (porovnaj s čl. IV. zákona č. 340/2016 Z. z. a časťou III bodmi 11 až 15 odôvodnenia 

tohto nálezu): 

„Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, 

vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy a členovi rady, na ktorých sa 

vzťahuje § 126 ods. 4, patrí od účinnosti tohto zákona do 31. decembra 2017 funkčný plat vo 

výške platu poslanca národnej rady ustanoveného na rok 2017 osobitným predpisom 

zníženého o 5 %.“ 

 

Po slovách „osobitným predpisom“ nasleduje poznámka pod čiarou odkazujúca na § 29o 

zákona č. 120/1993 Z. z. 

 

 

 

Zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 
 

Čl. VI 

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. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: 

 

V § 171 sa za slová „§ 152a“ vkladá čiarka a slová „§ 152b “. 

 

Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použijú ustanovenia § 10, § 11a ods. 1, § 12, § 15, 

§ 16, § 17 ods. 1 a 3, § 19, § 20, § 33 až § 36, § 37, § 39, § 40 ods. 1, 2, 5 až 8, § 41 ods. 1, 2, 5 až 

7 a 9, § 52, § 55 ods. 2 písm. c) až f), § 74, § 75 ods. 3 a 4, § 78 až 80, § 85 ods. 2 až 6, 8 a 9, 

§ 85a, § 86, § 87, § 88 až 95, § 96 ods. 1, 2, 4, 6 a 7, § 96a, § 96b, § 97 ods. 1 až 11, § 98 až 102, 

§ 103 ods. 1 a 2, § 104, § 104a, § 105 až 114, § 116 ods. 2 a 3, § 117, § 122a ods. 1, § 122b ods. 1, 

§ 123 ods. 1, § 129 až 132, § 136 až 139, § 141, § 142 až 148, § 150, § 151, § 152 ods. 1, 2, 4 až 

8, § 152a, § 152b, § 156, § 157 ods. 3, § 158 až 160, § 161 ods. 1, § 164 až 170, § 177 až 185, 

§ 187 až 189, § 191 ods. 2 až 4, § 192 až 198, § 217 až 222, § 229 ods. 4 až 8, § 230 až 236, § 237 

ods. 1 a 3, § 239 písm. a) a § 240 Zákonníka práce. 

 

 



Zákon č. 397/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o 

sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 
Čl. III 

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. a zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 ods. 4 sa za slovo „vzťahy“ vkladajú slová „justičných čakateľov a“. 

 

(4) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy justičných čakateľov a súdnych úradníkov, ak 

osobitný predpis1 ) neustanovuje inak. 

 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1) Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťajú slová „o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov“. 

19) Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

4. V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Služobným úradom justičného čakateľa je krajský súd.“ 

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9. 

 

5. V § 15 ods. 7 sa slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“. 

 



6. V § 36 ods. 2 sa za slovo „činiteľa“ vkladá čiarka a slová „justičný čakateľ“ a vypúšťajú sa 

slová „ods. 1 písm. p) na základe poverenia výkonom funkcie veľvyslanca alebo podľa § 55 ods. 

1 písm. r)“. 

 

(2) Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, riaditeľ kancelárie bezpečnostnej rady, štatutárny 

orgán, ktorý je vymenovaný podľa osobitného predpisu, veľvyslanec, odborník ústavného činiteľa, 

justičný čakateľ a štátny zamestnanec podľa § 7 ods. 8 vykonáva štátnu službu v dočasnej štátnej 

službe; to sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe, ktorý uvedenú funkciu 

vykonáva na základe zmeny štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55. 

 

7. § 37 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 

„i) justičného čakateľa trvá po dobu ustanovenú v osobitnom predpise.22a)“. 

 

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) justičného čakateľa trvá po dobu ustanovenú v osobitnom predpise.22a) 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie: 

„22a) § 149m zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2019 Z. z.“ 

 

8. V § 47 ods. 2 písm. b) sa za slovo „miest“ vkladajú slová „okrem štátnozamestnaneckých miest 

justičných čakateľov“. 

 

(2) Ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) a § 40 až 46 sa nevzťahujú na služobný úrad, ktorým je 

kancelária najvyššieho súdu, a na služobný úrad, ktorým je Špecializovaný trestný súd, krajský 

súd a okresný súd. Spôsob vyhlásenia a vykonania výberového konania, spôsob vyhodnotenia 

výsledkov výberového konania, spôsob vytvorenia a rozhodovania výberovej komisie, zoznam 

dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, a ďalšie požiadavky na vykonávanie štátnej služby 

vzhľadom na povahu činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe,  



a) upraví služobný predpis, ktorý vydá kancelária najvyššieho súdu na obsadzovanie 

štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho súdu,  

b) ustanoví vykonávací právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest okrem štátnozamestnaneckých miest 

justičných čakateľov v služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný trestný súd, krajský súd 

a okresný súd. 

 

9. V § 82 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

 

„(5) Štátnozamestnanecký pomer justičného čakateľa sa skončí na základe zákona aj podľa 

osobitného predpisu.36a)“. 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie: 

„36a) § 149n zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2019 Z. z.“ 

 

 

 

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:  

„ P r e c h o d n é   u s t a n o v e n i a   k   ú p r a v e   ú č i n n e j   d ň o m   v y h l á s e n i a  

§ 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).“ 

 

 

Zákon č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 

Čl. XII 

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., zákona č. 470/2019 Z. z. a 

zákona č. 126/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 36 ods. 3 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou. 

2. V § 36 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“. 

 

(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 alebo 

e) občana na voľné štátnozamestnanecké miesto. 

 

3. V § 126 ods. 4 sa za slovo „správy“ vkladá čiarka a slová „štátnemu tajomníkovi podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo“. 

 

(4) Funkčný plat na účely tohto zákona je aj plat vo výške platu poslanca národnej rady, ktorý patrí 

štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, 

vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy, štátnemu tajomníkovi podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo a členovi rady; tomuto štátnemu 

zamestnancovi nepatria platové náležitosti podľa § 124 písm. b) až f) a náhrady podľa § 125. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


