
Stanovisko Rady pre štátnu službu k návrhu zákona, 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 

 

K Čl. I  

bod 3 - § 52 Domácka práca a telepráca: 

ods. 7 písm. c) navrhujeme doplniť na konci vety za slová „podľa § 141 ods. 2 písm. d),“ slová 

„písm. e) a písm. h),“ 

ods. 8 písm. c) odporúčame vyšpecifikovať spôsob preukazovania a následného uhrádzania 

zvýšených nákladov zamestnanca spojené s výkonom domáckej práce alebo telepráce, ak 

zamestnanec používa vlastné vybavenie 

bod 10 - § 152 Stravovanie zamestnancov 

ods. 6 písm. c) navrhujeme vymedziť medicínsky odbor špecializovaného lekára, ktorý je 

v súvislosti s poskytovaním finančného príspevku na stravovanie oprávnený na vydávanie 

lekárskeho potvrdenia z nasledovných odborov: Angiológia, Chirurgia, Dermatológia, 

Diabetológia, Dietológia, Endokrinológia, Gastroenterológia, Gynekológia, Hematológia, 

Hepatológia, Imunológia, Infekčné lekárstvo, Kardiológia, Nefrológia, Neurológia, Nukleárna 

medicína, Oftalmológia, Onkológia, ORL, Ortopédia, Pediatria, Pneumológia, Psychiatria, 

Reumatológia, Rádiológia, Sexuológia, Stomatológia, Urgentná medicína, Urológia, Všeobecná 

medicína. 

 

K Čl. VI 

bod 1 doplniť v texte „V § 171 sa slová „4 až 8“ nahrádzajú slovami „4 až 9“.“ ustanovenia ktorého 

paragrafu sa zmena týka 

bod 2 doplniť v texte  „postupovať osobitného predpisu“ slovo „podľa“. 

Súčasne, vychádzajúc z pôsobnosti Rady pre štátnu službu v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. 

f) a z návrhu na legislatívnu zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon 

štátnej služby predloženému Úradu vlády SR, opätovne v záujme jednotnej aplikácie zákona 

o štátnej službe v súvislosti s výkonom domáckej práce štátnych zamestnancov v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu navrhujeme doplniť do 

ustanovenia § 171 zákona o štátnej službe § 250b Zákonníka práce.  

 

 

 



Odôvodnenie 

Rada pre štátnu službu predkladá svoje stanovisko z dôvodu, že dotknuté ustanovenia Zákonníka 

práce sa vzťahujú aj na štátnych zamestnancov. Pri vypracovaní stanoviska a návrhov na zmenu 

alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby Rada pre štátnu službu 

vychádzala z výkonu svojej činnosti a zistení problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s 

vybavovaním písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov 

štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca.  

 

 

 

 


