
Zákon č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti 

s reformou súdnictva (účinnosť od 1. januára 2021) 

 

Čl. XXVII 

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. 177/2018Z. 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., 

zákona č. 126/2020 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 ods. 4 sa za slovo „čakateľov“ vkladá čiarka a slová „odborných justičných stážistov“. 

(4) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy justičných čakateľov, odborných justičných 

stážistov a súdnych úradníkov, ak osobitný predpis1 ) neustanovuje inak. 

 

2. V § 1 ods. 8 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatných členov Súdnej rady 

Slovenskej republiky“. 

e) predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda súdnej rady“) a ostatných 

členov Súdnej rady Slovenskej republiky, 

 

3. V § 7 ods. 3 písm. b) šiestom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou. – zrejme ide o ods.2 

6. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, alebo 

 

4. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie: 

„7. predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“. 

Doterajší siedmy až deviaty bod sa označuje ako ôsmy až desiaty bod. 

 

5. V § 7 ods. 2 sa slová „člena vlády alebo pre sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ 

nahrádzajú slovami „člena vlády, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo pre sudcu 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“. – zrejme ide o ods. 3 

(3) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je aj občan, ktorý je odborníkom plniacim úlohy 

pre predsedu národnej rady, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta, člena 

vlády alebo pre sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky člena vlády, sudcu Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky alebo pre sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej 



len „odborník ústavného činiteľa“). Odborník ústavného činiteľa vykonáva štátnu službu bez 

určenia odboru štátnej služby. 

 

6. V § 7 ods. 7 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a riaditeľ inšpektorátu životného 

prostredia vymenovaný podľa osobitného predpisu7b)“. 

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 osobitného predpisu 

sa na účely tohto zákona považuje aj riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vymenovaný 

podľa osobitného predpisu7a) a riaditeľ inšpektorátu životného prostredia vymenovaný podľa 

osobitného predpisu7b)  

(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. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie: 

„7b) § 9 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

 

7. V § 7 ods. 12 sa slovo „siedmeho“ nahrádzajú slovom „ôsmeho“. 

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

odseku 2 písm. b) siedmeho ôsmeho 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. 

 

8. V § 10 ods. 2 sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „i) a j)“. 

(2) Odbory štátnej služby ustanoví vláda nariadením. Odbory štátnej služby v služobných úradoch 

uvedených v § 15 ods. 2 písm. a) až d), h) a i) i) a j) určia služobné predpisy, ktoré vydajú tieto 

služobné úrady. 

 

9. V § 15 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie: 

„f) Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária 
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najvyššieho správneho súdu“),“.  

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j). 

 

10. V § 15 ods. 4 sa za slová „justičného čakateľa“ vkladajú slová „a odborného justičného 

stážistu“. 

(4) Služobným úradom justičného čakateľa a odborného justičného stážistu je krajský súd. 

 

11. V § 16 ods. 4 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až j)“. 

(4) Ak služobný úrad uvedený v § 15 ods. 2 písm. b) až i) až j) vznesie proti výsledku kontroly 

dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie 

alebo služobných predpisov námietku a úrad vlády jej nevyhovie, úrad vlády bezodkladne zašle 

protokol o výsledku kontroly so vznesenou námietkou rade. Rada sa vyjadrí len k tej časti 

protokolu, ku ktorej bola vznesená námietka a k vznesenej námietke, a to do 30 dní od ich 

doručenia. Ak z vyjadrenia rady vyplýva, že námietka je opodstatnená, je úrad vlády povinný sa 

vysporiadať s vyjadrením rady. Vyjadrenie rady je súčasťou protokolu o výsledku kontroly. 

 

12. V § 17 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a k odborníkovi ústavného činiteľa, 

ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, plní funkciu generálneho tajomníka vedúci 

kancelárie najvyššieho správneho súdu,“. 

d) k odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ústavného činiteľa plní úlohy; k 

odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, plní funkciu 

generálneho tajomníka vedúci kancelárie najvyššieho súdu a k odborníkovi ústavného činiteľa, 

ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, plní funkciu generálneho tajomníka vedúci 

kancelárie najvyššieho správneho súdu, 

 

13. V § 18 ods. 5 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“. 

(5) Generálny tajomník v služobnom úrade uvedenom v § 15 ods. 1 písm. d) až f) až g) je 

vymenovaný alebo ustanovený podľa osobitného predpisu.16) 

 

14. V § 18 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie: 

„f) kancelária najvyššieho správneho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho správneho 

súdu,“. 

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m). 
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15. V § 26 ods. 2 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „kancelária 

najvyššieho správneho súdu,“. 

(2) Služobný úrad, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, neposkytuje údaje 

do registra výberových konaní. Služobný úrad, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí, 

neposkytuje údaje týkajúce sa zastupiteľských úradov do registra výberových konaní a do registra 

nadbytočných štátnych zamestnancov. Služobný úrad, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, 

kancelária najvyššieho správneho súdu, Špecializovaný trestný súd, krajský súd alebo okresný súd, 

neposkytuje údaje do registra výberových konaní. Ustanovenia druhej a tretej vety sa nevzťahujú 

na údaje poskytované do registra výberových konaní na účel podľa § 38 ods. 5. 

 

16. V § 36 ods. 2 sa slová „justičný čakateľ“ nahrádzajú slovami „odborný justičný stážista“. 

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

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

justičný čakateľ odborný justičný stážista 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. 

 

17. V § 37 písm. j) a § 82 ods. 6 sa slová „justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „odborného 

justičného stážistu“. 

§ 37 j) justičného čakateľa odborného justičného stážistu trvá po dobu ustanovenú v osobitnom 

predpise.22a) 

§ 82 ods. (6 ) Štátnozamestnanecký pomer justičného čakateľa odborného justičného stážistu sa 

skončí na základe zákona aj podľa osobitného predpisu.36b) 

 

18. V § 47 ods. 2 prvá veta znie: „Ustanovenia § 39 ods. 1 písm. b) a § 40 až 46 sa nevzťahujú na 

služobný úrad, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, na služobný úrad, ktorým je kancelária 

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

súd a okresný súd.“. 

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

ktorým je kancelária najvyššieho súdu, na služobný úrad, ktorým je kancelária najvyššieho 

správneho 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, 
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19. V § 47 ods. 2 písmeno a) znie: 

„a) upraví služobný predpis, ktorý vydá  

1. kancelária najvyššieho súdu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, 

ktorým je kancelária najvyššieho súdu, 

2. kancelária najvyššieho správneho súdu na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v 

služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho správneho súdu,“. 

 

20. V § 47 ods. 2 písm. b) sa slová „justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odborných 

justičných stážistov“. 

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

republiky na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest okrem štátnozamestnaneckých miest 

justičných čakateľov odborných justičných stážistov v služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný 

trestný súd, krajský súd a okresný súd. 

 

21. V § 51 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a s odborníkom ústavného činiteľa, 

ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, uzatvára služobnú zmluvu vedúci 

kancelárie najvyššieho správneho súdu“. 

(1) Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára generálny tajomník. S odborníkom 

ústavného činiteľa uzatvára služobnú zmluvu ten, pre koho plní úlohy; s odborníkom ústavného 

činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, uzatvára služobnú zmluvu vedúci kancelárie 

najvyššieho súdu a s odborníkom ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho 

správneho súdu, uzatvára služobnú zmluvu vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu. 

Služobná zmluva musí byť uzatvorená najneskôr v deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. 

Služobná zmluva musí byť písomná, inak je neplatná. Jedno písomné vyhotovenie služobnej 

zmluvy je služobný úrad povinný odovzdať štátnemu zamestnancovi. 

 

22. V § 78 ods. 2 druhá veta znie: „Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa, 

ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, môže skončiť okamžite aj bez uvedenia dôvodu 

vedúci kancelárie najvyššieho súdu na návrh sudcu najvyššieho súdu, pre ktorého odborník 

ústavného činiteľa plní úlohy, a štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa, ktorý 

plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, môže skončiť okamžite aj bez uvedenia dôvodu 

vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu na návrh sudcu najvyššieho správneho súdu, pre 

ktorého odborník ústavného činiteľa plní úlohy.“. 

(2) Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa môže ten, pre koho plní úlohy, 

skončiť okamžite aj bez uvedenia dôvodu. Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného 

činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, môže skončiť okamžite aj bez uvedenia 

dôvodu vedúci kancelárie najvyššieho súdu, na návrh sudcu najvyššieho súdu, pre ktorého 

odborník ústavného činiteľa plní úlohy. Štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného 



činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, môže skončiť okamžite aj bez uvedenia 

dôvodu vedúci kancelárie najvyššieho súdu na návrh sudcu najvyššieho súdu, pre ktorého odborník 

ústavného činiteľa plní úlohy, a štátnozamestnanecký pomer odborníka ústavného činiteľa, ktorý 

plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, môže skončiť okamžite aj bez uvedenia dôvodu 

vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu na návrh sudcu najvyššieho správneho súdu, pre 

ktorého odborník ústavného činiteľa plní úlohy. Ustanovenie § 74 Zákonníka práce sa na okamžité 

skončenie štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety a druhej vety nepoužije. 

 

23. V § 114 ods. 6 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „kancelária 

najvyššieho správneho súdu“. 

(6) Majetkové priznanie sa podáva generálnemu tajomníkovi. Generálny tajomník, ktorého 

vymenúva vláda, podáva majetkové priznanie generálnemu tajomníkovi úradu vlády. Generálny 

tajomník úradu vlády podáva majetkové priznanie vedúcemu úradu vlády. Generálny tajomník v 

služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária ústavného 

súdu, kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu, kancelária najvyššieho správneho súdu 

alebo Kancelária verejného ochrancu práv, podáva majetkové priznanie tomu, kto ho vymenoval. 

Generálny tajomník, ktorý nie je štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, podáva majetkové 

priznanie generálnemu tajomníkovi v služobnom úrade, v ktorom má osobný úrad. Podpredseda v 

služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, podáva majetkové priznanie 

predsedovi. 

 

24. V § 116 ods. 3 a 4 sa za slová „kancelária najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „kancelária 

najvyššieho správneho súdu,“. 

(3) Na vybavenie sťažnosti je príslušný generálny tajomník. Ak sťažnosť smeruje proti 

generálnemu tajomníkovi, na jej vybavenie je príslušný generálny tajomník nadriadeného úradu. 

Na vybavenie sťažnosti proti štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, 

ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, je príslušný minister alebo 

vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy; na vybavenie sťažnosti proti ministrovi alebo 

proti vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy je príslušný úrad vlády a na vybavenie 

sťažnosti proti vedúcemu úradu vlády je príslušný predseda vlády. Na vybavenie sťažnosti proti 

generálnemu tajomníkovi v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, kancelária 

prezidenta, kancelária ústavného súdu, kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu, 

kancelária najvyššieho správneho súdu, Kancelária verejného ochrancu práv alebo najvyšší 

kontrolný úrad, je príslušný ten, kto ho vymenoval alebo zvolil. 

(4) Na vybavenie sťažnosti generálneho tajomníka je príslušný generálny tajomník nadriadeného 

úradu. Na vybavenie sťažnosti generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo 

alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, je príslušný minister alebo vedúci ostatného 

ústredného orgánu štátnej správy. Na vybavenie sťažnosti generálneho tajomníka v služobnom 

úrade, ktorým je kancelária národnej rady, kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu, 

kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu, kancelária najvyššieho správneho súdu, 

Kancelária verejného ochrancu práv alebo najvyšší kontrolný úrad, je príslušný ten, kto ho 
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vymenoval alebo zvolil. 

 

25. V § 150 ods. 3 a 6 sa slová „kancelária súdnej rady a kancelária najvyššieho súdu“ nahrádzajú 

slovami „kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu a kancelária najvyššieho správneho 

súdu“. 

(3) Hmotné výhody podľa odseku 1 patria aj vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v 

služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, kancelária národnej rady, 

kancelária prezidenta, kancelária ústavného súdu, kancelária súdnej rady a kancelária najvyššieho 

súdu, kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu a kancelária najvyššieho správneho súdu 

ak mu nie sú poskytnuté podľa osobitného predpisu. Limit na bezplatné používanie služobného 

mobilného telefónu určia služobné predpisy, ktoré vydajú služobné úrady podľa prechádzajúcej 

vety. 

(6) Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je kancelária 

národnej rady, kancelária prezidenta a kancelária ústavného súdu, na pokrytie nevyhnutných 

výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí paušálna 

náhrada56) mesačne v sume, ktorou je 121 % z platovej tarify 9. platovej triedy podľa osobitného 

predpisu; vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je kancelária 

súdnej rady a kancelária najvyššieho súdu , kancelária súdnej rady, kancelária najvyššieho súdu 

a kancelária najvyššieho správneho súdu, patrí paušálna náhrada mesačne v sume, ktorou je 121 

% z platovej tarify 9. platovej triedy podľa prílohy č. 3. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo 

dňa začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie. 

 

26. V § 154 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy 

pre sudcu najvyššieho správneho súdu, určí plat vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu na 

návrh sudcu najvyššieho správneho súdu, pre ktorého odborník ústavného činiteľa plní úlohy.“. 

(6) Odborníkovi ústavného činiteľa určí plat a náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení 

pre obdobie krízovej situácie ten, pre koho plní úlohy. Odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní 

úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, určí plat vedúci kancelárie najvyššieho súdu na návrh sudcu 

najvyššieho súdu, pre ktorého odborník ústavného činiteľa plní úlohy. Odborníkovi ústavného 

činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho správneho súdu, určí plat vedúci kancelárie 

najvyššieho správneho súdu na návrh sudcu najvyššieho správneho súdu, pre ktorého odborník 

ústavného činiteľa plní úlohy. 

 

27. V § 167 ods. 3 sa slová „až e), h) a i)“ nahrádzajú slovami „až f), i) a j)“ a slová „f) a g)“ sa 

nahrádzajú slovami „g) a h)“. 

(3) Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec, určí generálny tajomník. Sumu 

náhrady škody, ktorú spôsobil generálny tajomník sám alebo spoločne s podriadeným štátnym 

zamestnancom, určí nadriadený služobný úrad. Ak služobný úrad nemá nadriadený služobný úrad, 

sumu náhrady škody určí úrad vlády. Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny zamestnanec vo 
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verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej 

správy, určí minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy; sumu náhrady 

škody, ktorú spôsobil vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy, určí predseda vlády. Ak 

škodu spôsobil generálny tajomník v služobnom úrade uvedenom v § 15 ods. 2 písm. a) až 

e), h) a i) až f), i) a j) alebo jeho zástupca poverený podľa § 17 ods. 3, sumu náhrady škody určí 

ten, kto generálneho tajomníka vymenoval alebo zvolil. Sumu náhrady škody, ktorú spôsobil štátny 

zamestnanec v služobnom úrade uvedenom v § 15 ods. 2 písm. f) a g) g) a h) , určí generálny 

tajomník, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

28. Za § 193dc sa vkladá § 193dd, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 193dd 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Riaditeľ inšpektorátu životného 

prostredia vymenovaný podľa osobitného predpisu7b) pred 1. januárom 2021 sa považuje za 

štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu podľa tohto zákona.“. 
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