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(N á v r h) 

 

Zákon 

 

z  .......  2022, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného 

zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 

republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:  

 

Čl. I 

 

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 

služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 

zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 

Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona 

č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., 

zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 

Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona 

č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., 

zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 

Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona 

č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., 

zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 

Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona 

č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., 

zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 

Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z. a zákona č. 478/2021 Z. z. sa mení a 

dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 ods. 4 sa za slovo „33b“ vkladá čiarka a slová „§ 48 ods. 6“. 

 

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 3. 

 

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4. 

 

3. V § 2 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za obec sa 

nepovažuje mestská časť.“. 

 

4. V § 6 sa vypúšťa písmeno a).  

 

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c). 

 

5. § 6a vrátane nadpisu sa vypúšťa. 

 

6. V § 7 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo odo dňa zaradenia kadeta do prípravnej 

štátnej služby podľa § 6a ods. 2“. 
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7. V § 7 odsek 3 znie:  

„(3) Prípravná štátna služba policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného 

vzdelania denným štúdiom bakalárskeho študijného programu, trvá celú dobu štúdia a predlžuje 

sa o rok po splnení kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.“. 

 

8. V § 7 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „okrem doby štúdia, ktorým sa získal kvalifikačný 

predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta,“. 

 

9. V § 7 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodatková dovolenka“.  

 

10. V § 7 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu 

počas výkonu štátnej služby kadeta“.  

 

11. V § 8 ods. 1 prvej vete sa čiarka za slovami „v prípravnej štátnej službe“ nahrádza slovom 

„alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo pri zaradení kadeta do prípravnej štátnej služby“. 

 

12. V § 8 odsek 3 znie: 

       „(3) Policajtovi uvedenému v § 7 ods. 3 sa pri prijatí do služobného pomeru určí skúšobná 

doba do splnenia kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.“. 

 

13. V § 10 ods. 3  sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ďalej nie je 

ustanovené inak.“. 

 

14. V § 12 odsek 4 znie:  

„(4) V tabuľkách zloženia a počtov služobných úradov sa pre vybrané funkcie môže určiť 

študijný odbor a pre funkcie s plánovaným vysokoškolským vzdelaním sa určí požadovaný 

stupeň vysokoškolského vzdelania.“. 

 

15. V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu 

službu kadeta,“. 

 

16. V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ak ide o štátnu službu  kadeta, spĺňa niektorý zo 

stupňov vzdelania kvalifikačného predpokladu vzdelania,“. 

 

17. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:  

„j) spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami,4a) ak ide o služobný pomer príslušníka informačnej služby, príslušníka 

bezpečnostného úradu alebo príslušníka Policajného zboru, ktorý plní úlohy kriminálneho 

spravodajstva.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:  

„4a) § 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.“. 

 

18. V § 14 ods. 2 prvá veta a druhá veta znejú: 

„Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený 

za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia 

slobody, a to aj v prípade, ak mu bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené alebo na 

ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo ak v konaní o úmyselnom 

trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo 

o  podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného alebo o schválení 

zmieru a zastavení trestného stíhania alebo o schválení dohody o uznaní viny a prijatí trestu4b) 

alebo o zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.4c) Bezúhonnosť sa 
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v prijímacom konaní preukazuje odpisom registra trestov4d) a čestným vyhlásením 

o informáciách alebo údajoch, ktoré nie sú uvedené v odpise registra trestov.“. 
 

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4d znejú:  

„4b) Trestný poriadok . 
4c) § 215 ods. 3 Trestného poriadku. 
4d) § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

 

19. V § 14 ods. 3 písm. d) treťom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa toto slovo: 

„alebo“. 

  

20. V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:  

„e) skončil predchádzajúci služobný pomer z dôvodu 

1. straty bezúhonnosti,  

2. straty hodnosti alebo  

3. zákazu činnosti výkonu funkcie policajta.“.  

 

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

„f) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,“.  

 

Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená g) až s).  

 

22. V § 14 ods. 8 sa slovo „výnimočne“ nahrádza slovami „na základe výnimky“, vypúšťajú sa 

slová „na úseku“, za slovo „spravodajstva“ sa vkladajú slová „alebo na plnenie určených úloh 

spravodajskej služby“ a na konci sa pripája táto veta: „Výnimka platí len po dobu plnenia úloh 

kriminálneho spravodajstva alebo plnenia určených úloh spravodajskej služby.“. 

 

23. § 14a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:  

„(6) Na účely zistenia, či občan spĺňa predpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie 

sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 14 ods. 1 písm. j), podrobí sa bezpečnostnej previerke 

podľa osobitného predpisu.8d)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:  

„8d) § 15 zákona č. 215/2004 Z. z.“. 

 

24. V § 15 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Prijímacie konanie sa začína vykonaním informatívneho pohovoru s občanom, ktorý 

žiada o prijatie do služobného pomeru a spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru na 

základe predložených dokladov uvedených v odsekoch 3 a 4.  

 

(2) Počas informatívneho pohovoru sa občanovi poskytnú základné informácie najmä o 

podmienkach prijatia a priebehu prijímacieho konania, vzniku štátnej služby, druhoch štátnej 

služby, podmienkach výkonu štátnej služby, základných právach a povinnostiach 

vyplývajúcich zo služobného pomeru, platových a iných náležitostiach a o povinnosti splniť 

kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania. Z informatívneho pohovoru sa vyhotovuje 

písomný záznam.“. 

 

25. V § 15 ods. 3 úvodná veta znie: „Občan, ktorý žiada o prijatie do služobného pomeru, 

predloží“. 

 

26. V § 15 ods. 4  sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“. 

 

27. V § 15 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Pri zamietnutí žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.“. 

https://www.aspi.sk/products/lawText/1/46530/1/ASPI%253A/330/2007%20Z.z.%252313.4
aspi://module='ASPI'&link='73/1998%20Z.z.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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28. V § 15 ods. 7 sa slová „výsledku prijímacieho konania“ nahrádzajú slovami „výsledku 

žiadosti“ a na konci sa pripája táto veta: „Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca 

s prijímacím konaním, sa nesprístupňujú.“. 

 

29. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.  

 

30. V § 17 sa vypúšťa odsek 4.   

 

31. V § 20 ods. 3 písm. e) sa slová „na polovicu sumy nemocenského10)“ nahrádzajú slovami „na 

zníženú sumu nemocenského10)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 

„10) § 6 ods. 7 až 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

 

32. V § 27 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, 

ak vyšli najavo také závažné skutočnosti, ktoré môžu odôvodňovať záver služobného 

hodnotenia podľa odseku 4 písm. e).“. 

 

33. V § 27 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov pred skončením 

prípravnej štátnej služby uvedenej v § 7 ods. 7“. 

 

34. § 33a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:  

„(9) Odsek 3 sa primerane vzťahuje aj na ustanovenie do funkcie generálneho riaditeľa 

Zboru väzenskej a justičnej stráže.“. 

 

35. V § 35 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to 

sa nevzťahuje na príslušníka Policajného zboru prijatého podľa § 14 ods. 8, príslušníka 

informačnej služby a príslušníka bezpečnostného úradu,“. 

 

36. V § 35 ods. 7 sa za slovo „Policajta“ vkladajú slová „v stálej štátnej službe alebo prípravnej 

štátnej službe“.  

 

37. V § 35 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: 

„(9) Príslušníka informačnej služby možno previesť na inú funkciu v tom istom mieste 

výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť na inú funkciu do iného miesta výkonu 

štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak nemôže ďalej vykonávať doterajšiu 

funkciu, pretože pre odôvodnené pochybnosti o jeho bezpečnostnej spoľahlivosti10a) by jeho 

ponechanie na doterajšej funkcii bolo v rozpore s dôležitým záujmom štátnej služby. 

Prevedenie na inú funkciu alebo preloženie na inú funkciu podľa prvej vety je možné len na 

dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie bezpečnostnej previerky podľa osobitného 

predpisu,8d) najdlhšie však na šesť mesiacov.”. 

 

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:  

„10a) Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

 

38.  V § 35 ods. 10 sa za slovo „ustanovením“ vkladajú slová „alebo vymenovaním“ a vypúšťajú 

sa slová „podľa § 33“. 
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39. V § 36 ods. 1 sa  za slovo „osôb“ vkladá čiarka a slová „alebo ak to vyžaduje dôležitý záujem 

štátnej služby“. 

 

40. V § 36 odsek 2 znie: 

„(2) Ak si to situácia uvedená v odseku 1 vyžaduje, možno policajta preveliť, ak s tým 

súhlasí, aj na čas dlhší ako šesť mesiacov, najdlhšie však na jeden rok.“. 

 

41. V § 37 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10e.  

 

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.   

 

42. § 38 vrátane nadpisu znie: 

„§ 38 

Stáž 

 

Policajta v prípravnej štátnej službe a v stálej štátnej službe možno vyslať na stáž na 

získanie potrebných vedomostí, skúseností a zručností, a to aj do iného miesta výkonu štátnej 

služby, do iného služobného úradu, k inej právnickej osobe alebo do zahraničia. Policajtovi, 

ktorý je vyslaný na stáž, patria náhrady ako pri služobnej ceste. Pri vyslaní na stáž sa primerane 

použije ustanovenie § 37.“. 

 

43. V § 40 ods. 3 sa za slovo „zmluva“ vkladá čiarka a slová „ktorou je Slovenská republika 

viazaná alebo osobitný predpis,10e)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie: 

„10e) napr. rozhodnutie Komisie  č. 6866/2008 zo dňa 12.11.2008, ktorým sa ustanovujú 

pravidlá vysielania národných expertov do Komisie a národných expertov v odbornom 

vzdelávaní.“. 

 

44. V § 40 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „do funkcie, do ktorej bol ustanovený pri prijatí 

do služobného pomeru alebo“.  

 

45. V § 43 ods. 1 písm. c) sa za slovo „dôvodov“ vkladajú slová „v dôsledku služobného úrazu 

alebo choroby z povolania“.  

 

46. V § 44 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je registrovaným kandidátom 

pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky“. 

 

47. V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú: 

„u) poslanca Európskeho parlamentu alebo ak je registrovaným kandidátom pri voľbách do 

Európskeho parlamentu,  

v) štátneho zamestnanca dočasne vyslaného podľa osobitného predpisu.12b)“.  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie: 

„12b) § 7 ods. 8 zákona č. 55/2017 Z. z.“. 

 

48. V § 46 odsek 1 znie: 

„(1) Policajt sa dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo 

výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania 

jeho konania a  

a) je dôvodne podozrivý, že porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom,  

b) bolo voči nemu vznesené obvinenie za trestný čin, alebo 
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c) bolo psychologickou komisiou vydané rozhodnutie, že nie je duševne spôsobilý na výkon 

štátnej služby.“. 

 

49. V § 46 ods. 2 sa za slovo „pozbaviť“ vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a) a b)“, slová „šesť 

mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „jeden rok“ a na konci sa pripája táto veta: „Dočasne 

pozbaviť výkonu štátnej služby podľa odseku 1 písm. c) možno policajta na dobu nevyhnutne 

potrebnú na vydanie rozhodnutia podľa § 192 ods. 1 písm. c), najdlhšie však do skončenia 

služobného pomeru.“. 

 

50. V § 46 ods. 4 sa za slovo „čine“ vkladajú slová „bolo právoplatne skončené spôsobom 

uvedeným v § 14 ods. 2 alebo“. 

 

51. V § 46 ods. 7 sa vypúšťajú slová „písm. b) a v odseku 2“.  

 

52. § 46 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:  

„(9) Pri dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby sa rozhodnutie nevydáva.“.  

 

53. V § 48 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na 

vybavovanie, prijímanie, evidovanie a prešetrovanie sťažností sa nevzťahuje osobitný  

predpis.13a)“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie: 

„13a) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.“. 

 

Doterajší odkaz 13a a poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa označujú ako odkaz 13aac a 

poznámka pod čiarou k odkazu 13aac. 

 

54. V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenami x) až z), ktoré znejú:  

„x) dodržiavať liečebný režim určený lekárom zdravotníckeho zariadenia počas preventívnej 

rehabilitácie podľa § 146 ods. 3 písm. b),  

y) odovzdať služobný preukaz nadriadenému dňom oznámenia rozhodnutia o skončení 

služobného pomeru uvoľnením alebo prepustením, ak nadriadený neurčí inak, alebo dňom 

skončenia služobného pomeru v ostatných prípadoch, 

z) podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanoví osobitný 

predpis,13aa) alebo ak tak určí minister.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie: 

„13aa) Napríklad § 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím 

informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.“. 

 

Doterajší odkaz 13aa a poznámka pod čiarou k odkazu 13aa sa označujú ako odkaz 13af a 

poznámka pod čiarou k odkazu 13af. 

 

55. V § 48 ods. 5 sa za slovo „členom“ vkladajú slová „alebo registrovaným kandidátom“. 

 

56. V § 48 ods. 6 prvej vete sa slová „vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, vykonávať 

podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť a byť členom správnych alebo kontrolných 

orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť“ nahrádzajú slovami „byť v  

pracovnom pomere, inom služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom 

pracovnom vzťahu, vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, byť 

členom riadiacich, kontrolných  alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/91471/1/ASPI%253A/166/2003%20Z.z.%25232.6
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podnikateľskú činnosť, zakladať právnickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť 

v oblasti pôsobnosti Policajného zboru13aaa) ani byť jej spoločníkom alebo členom“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aaa znie: 

„13aaa) Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“. 

57. V § 48 ods. 6 sa nad slovom „zákona“ doterajší odkaz 13af a poznámka pod čiarou k odkazu 

13af označujú ako odkaz 13aab a poznámka pod čiarou k odkazu 13aab, ktorá znie: 

„13aab) Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

 

58. V § 48 ods. 7 sa za slová „športovú činnosť“ vkladá čiarka a slová „činnosť policajta 

rezortného športového strediska13abb) podľa zmluvy o sponzorstve v športe podľa osobitného 

predpisu,13abc)“, za slovo „komisii,“ sa vkladajú slová „činnosť člena psychologickej komisie 

podľa tohto zákona,“ za slovom „investícií“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, na konci sa bodka 

nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na činnosť poslanca obecného zastupiteľstva alebo 

samosprávneho kraja a na činnosť člena komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom alebo 

samosprávnym krajom.“.  

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 13abb)a 13abc) znejú: 

„13abb) § 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
13abc) § 50 zákona č. 440/2015 Z. z.“. 

 

59. § 48 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:  

„(8) Činnosť podľa odseku 7 je možné vykonávať, ak nenarušuje riadny výkon funkcie 

policajta a sú dodržané základné povinnosti policajta. Policajt je povinný o vykonávaní činnosti 

podľa odseku 7 nadriadeného písomne informovať.  

 

(9) Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje aj na policajta zaradeného v zálohe podľa § 44 ods. 

1 písm. a) a c).“.   

60. V § 48a ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „a c)“, slová „poslednému kalendárnemu dňu 

mesiaca, ktorý predchádza mesiacu“ sa nahrádzajú slovami „31. decembru kalendárneho roka, 

ktorý predchádza roku“ a na konci sa pripája táto veta: „V majetkovom priznaní podľa 

odseku 1 písm. c) sa uvádza stav majetku ku dňu podania majetkového priznania.“. 

 

61. V § 48a odseky 3 a 4 znejú: 

„(3) Majetkové priznanie obsahuje 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu policajta,  

b) druh a opis nehnuteľného majetku s uvedením vlastníckeho podielu, katastrálneho územia, 

čísla listu vlastníctva a adresy, ak je určená, právny dôvod a dátum jeho nadobudnutia a 

cenu jeho obstarania,13ad) spôsob financovania ceny obstarania nehnuteľného majetku s 

uvedením výšky splátky a doby jej splácania; cenu prác vykonaných na nehnuteľnosti 

prevyšujúcich 10 000 eur, ak boli vykonané po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo 

spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnému majetku,  

c) druh a  opis nehnuteľného majetku vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je v užívaní policajta po 

dobu dlhšiu ako jeden rok s uvedením čísla listu vlastníctva, právneho dôvodu užívania, 

dátumu začatia užívania a výšky odplaty za užívanie,  

d) údaj o motorovom vozidle alebo inom dopravnom prostriedku s uvedením typu, továrenskej 

značky, roku výroby, právneho dôvodu a dátumu nadobudnutia, ceny obstarania a spôsobu 

financovania ceny obstarania motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku 

s uvedením výšky splátky a doby jej splácania,  
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e) údaj o motorovom vozidle alebo inom dopravnom prostriedku vo vlastníctve tretích osôb, 

ktoré je v užívaní policajta po dobu dlhšiu ako jeden rok s uvedením typu, továrenskej 

značky, roku výroby, právneho dôvodu užívania, dátumu začatia užívania a výšky odplaty 

za užívanie; toto sa nevzťahuje na služobné cestné vozidlo, 

f) údaj o umeleckých dielach, umeleckých predmetoch, predmetoch tvoriacich pamiatkový 

fond, predmetoch kultúrnej hodnoty, umeleckých a iných zbierkach, drahých kovoch, 

šperkoch a podobne, ak ich súhrnná hodnota presahuje 6 500 eur, 

g)  údaj o ďalšej hnuteľnej veci, ktorej cena obstarania presahuje 6 500 eur, s uvedením jej 

opisu, právneho dôvodu a dátumu nadobudnutia a ceny obstarania, spôsobu financovania 

ceny obstarania hnuteľnej veci s uvedením výšky splátky a doby jej splácania,  

h) údaj o ďalších hnuteľných veciach, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 6 500 eur, ak 

ich súhrnná hodnota presahuje 16 000 eur,  

i) údaj o  majetkovom práve alebo inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 6 500 

eur s uvedením opisu, právneho dôvodu a dátumu nadobudnutia a ocenenia majetkového 

práva alebo inej majetkovej hodnoty,  

j) údaj o majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo 

nepresahuje 6 500 eur, ak ich súhrnná hodnota presahuje 16 000 eur,  

k) údaj o dlhoch a záväzkoch, ktorých súhrnná hodnota presahuje 6 500 eur s uvedením 

identifikačných údajov veriteľa a dohodnutého spôsobu ich splácania, 

l) údaj o príjmoch, okrem príjmov podľa tohto zákona, za predchádzajúci kalendárny rok, 

ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného zákona.13ae) 

 

(4) Za majetok podľa odseku 3 písm. b) a c) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Za 

majetok podľa odseku 3 písm. g) a h) sa považujú aj peňažné prostriedky v hotovosti v eurách a 

v cudzej mene. Za majetok podľa odseku 3 písm. i) a j) sa považujú aj vklady v bankách, 

pobočkách zahraničných bánk alebo zahraničných bankách v eurách alebo v cudzej mene.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 13ad a 13ae znejú:  

„13ad) Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
13ae) § 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“. 

 

62. V § 48a ods. 5 sa za slová „nadobudnutí majetku podľa odseku 3 písm. b)“ vkladá čiarka 

a slová „d) a g)“, za slová „kúpna cena“ sa vkladajú slová „alebo dojednaná cena za dielo“, nad 

slovom „predpisu“ sa doterajší odkaz na poznámku pod čiarou 13aac a poznámka pod čiarou 

k odkazu 13aac označujú ako odkaz 13ad a poznámka pod čiarou k odkazu 13ad. 

 

63. V § 48a ods. 6 prvej vete sa slová „c) a d)“ nahrádzajú slovami „f) a h) až j)“, a v druhej vete sa 

slová „k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca bezprostredne predchádzajúceho mesiacu, 

v ktorom sa podáva majetkové priznanie“  nahrádzajú slovami „ku dňu uvedenému v odseku 

2“. 

 

64. § 53 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  

„(3) Služobným platom na účel uvedený v odseku 1 písm. b) je služobný plat priznaný 

v čase nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o disciplinárnom opatrení.“. 

 

65. V § 54 sa na konci pripájajú tieto vety: „Policajtovi musí byť pred uložením výčitky daná 

možnosť vyjadriť sa k veci. O uložení výčitky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sa zakladá 

do osobného spisu policajta.“. 

 

66. V § 60 odsek 1 znie: 

„(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa policajtovi oznamuje doručením 

jeho odpisu.“. 
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67. V § 60 ods. 2 sa slovo „Vyhlásením“ nahrádza slovom „Oznámením“. 

 

68. V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:  

„d) pri vyhlásenom bezpečnostnom opatrení  počas prepravy z pravidelného miesta výkonu 

štátnej služby alebo z miesta trvalého pobytu na miesto výkonu štátnej služby určené 

bezpečnostným opatrením a späť.“. 
 
69. V § 72 písm. b) sa slová „na polovicu sumy“ nahrádzajú slovami „na zníženú sumu“. 

 

70. V § 73 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V období krízovej situácie17b)  musí byť deň 

nástupu dovolenky policajtovi oznámený najmenej tri kalendárne dni vopred.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:  

„17b) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“. 

 

71. V § 77 odsek 1 znie:  

„(1) Policajtovi, ktorý počas celého kalendárneho roka vykonáva služobnú činnosť 

zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,17c) patrí dodatková 

dovolenka v dĺžke jedného týždňa. Ak policajt služobnú činnosť zaradenú do tretej alebo štvrtej 

kategórie podľa osobitného predpisu17c) vykonáva len časť kalendárneho roka, najmenej však 

jeden kalendárny mesiac, patrí mu pomerná časť dodatkovej dovolenky.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:  

„17c) § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

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

72. § 78 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 18 až 18g.  

 

73. § 79 vrátane nadpisu znie: 

„§ 79 

Prekážky v štátnej službe, služobné voľno a ospravedlnená neprítomnosť v službe 

 

(1) Ak policajt nemôže pre prekážky v štátnej službe podľa § 80 až 83 vykonávať štátnu 

službu, má nárok na udelenie služobného voľna. Služobné voľno sa neudeľuje, ak je 

neprítomnosť policajta v službe ospravedlnená. 

 

(2) Služobné voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas v dňoch, ktoré sú inak dňami 

služby policajta; to neplatí, ak sa služobné voľno poskytuje v kalendárnych dňoch. 

 

(3) Ak je prekážka v štátnej službe policajtovi vopred známa, je povinný včas požiadať 

nadriadeného o poskytnutie služobného voľna; inak je policajt povinný vyrozumieť ho 

o prekážke v štátnej službe a jej predpokladanom trvaní bezodkladne. Prekážku v štátnej službe 

a jej trvanie je policajt povinný nadriadenému preukázať. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na 

ospravedlnenú neprítomnosť v službe. 

 

(4) Neprítomnosť policajta v službe sa ospravedlní za čas dočasnej neschopnosti na výkon 

štátnej služby pre chorobu alebo úraz, preventívnej rehabilitácie a čas prvých dvoch týždňov 

kúpeľnej starostlivosti. 

 

(5) Účasť na preventívnych lekárskych prehliadkach, psychologických vyšetreniach alebo 

neprítomnosť v službe pre účely preverovania skutočností vyžadovaných pri bezpečnostnej 

https://www.epi.sk/zz/2002-227#f2760641
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previerke podľa osobitného predpisu,8d) na ktoré bol policajt vyslaný v súvislosti s výkonom 

štátnej služby, sú ospravedlnenou neprítomnosťou v službe v záujme služobného úradu. 

 

(6) Policajt je povinný dodržiavať účel prekážky v štátnej službe alebo ospravedlnenej 

neprítomnosti v službe a nadriadený je oprávnený jeho dodržiavanie kontrolovať.“.   

 

74. V § 80 ods. 5 písmeno e) znie: 

„e) za činnosť vedúcich, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových 

vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, stredných zdravotníckych pracovníkov a 

lekárskeho dozoru v táboroch pre deti a mládež organizovaných služobným úradom 

služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však tri týždne v kalendárnom 

roku,“. 

 

75. V § 81 ods. 1 písm. a) sa za slovo „ošetrení“ vkladajú slová „policajta alebo osoby, ktorá sa 

inak stará o dieťa policajta do dovŕšenia jedenásteho roku veku dieťaťa,“. 

 

76. V § 81 ods. 1 písmeno b) znie: 

„b) pri narodení dieťaťa policajtovi sa služobné voľno poskytne v nevyhnutne potrebnom 

rozsahu na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,“. 

 

77. V § 81 ods. 1 písmeno d)  znie: 

„d) pri osobnom a celodennom ošetrovaní člena rodiny policajta, osobnej a celodennej 

starostlivosti o dieťa policajta 

1. pri ošetrovaní chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého dieťaťa 

policajta, ak ich zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje 

ošetrovanie inou osobou, 

2. pri starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku dieťaťa, ak  

 2a. detské výchovné zariadenie, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, 

ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, 

 2b. dieťa nemôže byť pre nariadené karanténne opatrenie v starostlivosti detského 

výchovného zariadenia alebo navštevovať školu, alebo  

 2c. osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne 

opatrenie, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto 

sa nemôže o dieťa starať,“. 

 

78. V § 81 ods. 1 písm. h) sa slovo „skončením“ nahrádza slovami „uvoľnením zo“. 

 

79. V § 81 ods. 1 písmeno j) znie: 

„j) pri skončení vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí mimo členských štátov Európskej 

únie dlhšieho ako tri mesiace na desať po sebe idúcich kalendárnych dní.“. 

 

80. V § 81 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:  

„(2) Služobné voľno podľa odseku 1 písm. d) sa poskytne v tom istom prípade len raz 

a najviac po dobu prvých deväť po sebe idúcich kalendárnych dní, pokiaľ potreba ošetrovania 

alebo starostlivosti v nich trvá. Služobné voľno z dôvodu celodenného a  osobného ošetrovania 

sa neposkytne, ak osoby uvedené v odseku 1 písm. d) prvom bode sú súčasne osobne 

a celodenne ošetrované inou osobou alebo sú v osobnej a celodennej starostlivosti inej osoby; 

pri poskytnutí služobného voľna z dôvodu ošetrovania chorého rodiča policajta patrí policajtovi 

služobný plat vo výške 50% z posledného priznaného služobného platu.“. 

 Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. 
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81. V § 81 sa vypúšťajú odseky 4 a 5. 

 

82. V § 83 ods. 1 písm. b) sa slovo „voľbách“ nahrádza slovom „voľbe“ a vypúšťajú sa slová „do 

Národnej rady Slovenskej republiky,“.  

 

83. V § 83 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Služobné voľno bez nároku na služobný plat sa poskytne policajtovi aj pri ošetrovaní 

chorého manžela, manželky, rodiča alebo dieťaťa policajta, ak potreba jeho ošetrovania trvá 

nad rozsah uvedený v § 81 ods. 2, najviac však na dobu desať po sebe idúcich kalendárnych 

dní.“. 

 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.  

 

84. V § 83 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“. 

 

85. V § 84 ods. 2 písmeno h) znie: 

„h) príplatok za sťažené vykonávanie štátnej služby,“.  

 

86. V § 84 ods. 2 písm. k) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: 

„alebo služobného lietadla“. 

 

87. V § 84 ods. 2 písmeno m) znie:  

„m) premenlivý príplatok,“. 

 

88. V § 84 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta. 

 

89. V § 89 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, 

ak príslušník Policajného zboru je zdravotníckym pracovníkom zaradeným do činnej zálohy 

podľa § 41 písm. b).“. 

 

90. V § 91 ods. 2 sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „40“. 

 

91. § 92 vrátane nadpisu znie: 

„§ 92 

Príplatok za sťažené vykonávanie štátnej služby 

 

Policajtovi patrí príplatok za sťažené vykonávanie štátnej služby za výkon služobnej 

činnosti  

a) zaradenej do tretej kategórie podľa osobitného predpisu21a) vo výške od 10 eur do 66,50 eur 

mesačne, 

b) zaradenej do štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu21b) vo výške od 37 eur do 99,50 eur 

mesačne, 

c) pri použití dýchacieho izolačného prístroja alebo pri činnosti pod vodou, alebo pri ničení a 

výskumných skúškach výbušných predmetov vo výške 1,50 eur za každú hodinu tejto 

činnosti, 

d) s výbušninami pod vodou vo výške 2 eurá za každú hodinu tejto činnosti, ak mu nepatrí 

príplatok podľa písmena c), 

e) vo výške 10 m a viac nad zemou na nezabezpečených pracoviskách vo výške 0,50 eur za 

každú hodinu tejto činnosti.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú: 

„21a) § 31 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z. 
21b) § 31 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.“. 



12 

 

 

92. Nadpis § 95 znie: „Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného cestného vozidla, 

služobného motorového člna alebo služobného lietadla“. 

 

93. V § 95 ods. 1 sa za slovo „buldozér“ vkladajú slová „a ich pridelenie mu nevyplýva z popisu 

jeho služobnej činnosti“. 

 

94. V § 95 ods. 2 sa za slová „nad 750 kg“ vkladajú slová „a ich pridelenie mu nevyplýva z popisu 

jeho služobnej činnosti“. 

 

95. V § 95 ods. 3 sa za slovo „vozidlá“ vkladajú slová „a ich pridelenie mu nevyplýva z popisu 

jeho služobnej činnosti“. 

 

96. § 95 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú: 

„(7) Príplatok podľa odseku 4 alebo odseku 5 patrí vodičovi referentovi alebo vodičovi 

referentovi špecialistovi najskôr odo dňa, v ktorom získal povolenie viesť špeciálnu zásahovú 

automobilovú techniku, služobné cestné vozidlo podľa odseku 4 alebo odseku 5 alebo 

motorový čln a najneskôr do dňa, v ktorom mu skončila platnosť povolenia. Príplatok podľa 

prvej vety patrí vodičovi referentovi alebo vodičovi referentovi špecialistovi za kalendárne dni, 

v ktorých je držiteľom platného povolenia viesť špeciálnu zásahovú automobilovú techniku, 

služobné cestné vozidlo podľa odseku 4 alebo odseku 5 alebo motorový čln. 

 

(8) Policajtovi, ktorý má do trvalej starostlivosti pridelený služobný letún s maximálnou 

osvedčenou vzletovou hmotnosťou menšou než 5 700 kg alebo služobný vrtuľník 

s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou menšou než 3 175 kg, patrí príplatok do 

výšky 25 eur mesačne. Príplatok  patrí len za jedno pridelené lietadlo. 

 

(9) Policajtovi, ktorý má do osobnej starostlivosti pridelené štátne bezpilotné lietadlo, 

zapísané v registri štátnych bezpilotných lietadiel ministerstva, patrí za každé pridelené 

bezpilotné lietadlo príplatok 

a) 20 eur mesačne, ak má štátne bezpilotné lietadlo maximálnu vzletovú hmotnosť menšiu ako 

150 kg, 

b) 40 eur mesačne, ak má štátne bezpilotné lietadlo maximálnu vzletovú hmotnosť rovnú 

alebo väčšiu ako 150 kg.   

 

(10) Policajtovi, ktorý je oprávnený pilotovať štátne bezpilotné lietadlo a je zapísaný do 

registra pilotov štátnych bezpilotných lietadiel ministerstva, patrí príplatok 

a) 30 eur mesačne, ak je oprávnený pilotovať štátne bezpilotné lietadlo s maximálnou 

vzletovou hmotnosťou menšou ako 150 kg a za vizuálneho dohľadu pilota, 

b)  50 eur mesačne, ak je oprávnený pilotovať štátne bezpilotné lietadlo s maximálnou 

vzletovou hmotnosťou rovnou alebo väčšou ako 150 kg a za hranicou vizuálneho dohľadu 

pilota.“. 

  

97. § 97 vrátane nadpisu znie: 

„§ 97  

Premenlivý príplatok 

 

(1) Policajtovi, ktorého charakter služobnej činnosti si vyžaduje výkon štátnej služby 

v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patrí premenlivý príplatok. 
 

(2) Príplatok podľa odseku 1 patrí policajtovi mesačne za každú skutočne odslúženú 

hodinu vo výške určenej ministrom.“. 
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98. V § 98 ods. 3 sa za slovo „prípade,“ vkladajú slová „ak policajt nemá splnený základný čas 

služby v týždni rozvrhnutý podľa § 64 a 65, alebo“. 

 

99.  V § 102 ods. 4 písm. b) sa slovo „g)“ nahrádza slovom „f)“. 

 

100. V § 102a  sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:  

„(2) Policajtovi nemožno udeliť odmenu podľa odseku 1 písm. a) v čase, keď mu bolo 

uložené disciplinárne opatrenie a to ešte nebolo zahladené. Pred zahladením disciplinárneho 

opatrenia môže udeliť odmenu podľa odseku 1 písm. a) výlučne minister v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa.“. 

  

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.  

 

101. V § 103 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) 0,60 % priznaného funkčného platu podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak ide o pohotovosť 

vykonávanú pri vyhlásenom bezpečnostnom opatrení počas prepravy z pravidelného 

miesta výkonu štátnej služby alebo z miesta trvalého pobytu na miesto výkonu štátnej 

služby určené bezpečnostným opatrením a späť.“. 

 

102.  § 103a sa vrátane nadpisu vypúšťa. 

 

103.  V § 104 sa vypúšťa odsek 4. 

 

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5. 

 

104. V § 107 odsek 2 znie: 

„(2) Služobný úrad vypláca služobný príjem policajta poukázaním na účet príjemcu 

v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. V prípadoch hodných osobitného zreteľa služobný 

úrad môže na písomnú žiadosť policajta vyplatiť služobný príjem v hotovosti.“.  

 

105. V § 107 sa vypúšťa odsek 3. 

 

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5. 

 

106.  V § 107 ods. 3 sa slová „v písomnej forme, ak sa služobný úrad s policajtom nedohodnú na 

jeho poskytovaní elektronickou formou“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe, ak sa 

služobný úrad s policajtom nedohodnú na jeho poskytovaní písomnou formou“. 

 

107. V § 107 ods. 5 sa slová „ustanovenie odseku 3 neuplatňuje“ nahrádzajú slovami „odseky 2 a 3 

neuplatňujú“. 

 

108. V § 108 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „daň, nedoplatok preddavku na daň, daňový 

nedoplatok, nedoplatok, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani 

vrátane príslušenstva a nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov 

zo závislej činnosti,“. 

 

109. V § 108 písm. i) sa slová „poistné na zdravotné poistenie“ nahrádzajú slovami „preddavok 

poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na 

verejné zdravotné poistenie“. 

 

110.  V § 109 ods. 1 prvej vete sa slová „ods. 2 písm. a) až m)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. a) 

až d) a k)“. 
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111. V § 109 ods. 2 sa slová „n) a o)“ nahrádzajú slovami „e) až j), l) až o) a t)“. 

 

112. V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 11“. 

 

113. V § 109 ods. 9 prvá veta znie: „Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí 

na plnenie úloh v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového manažmentu 

(ďalej len „misia“), na ochranu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej 

len „ochrana zastupiteľského úradu“) alebo je dlhodobo vyslaný na výkon štátnej služby 

v zahraničí do operačných aktivít koordinovaných alebo organizovaných Európskou agentúrou 

pre pohraničnú a pobrežnú stráž,25a) patrí služobný príjem podľa § 84 ods. 2 písm. a) až m) a p) 

v eurách a zahraničný príspevok od 400 eur do 4 000 eur mesačne, ak medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo záväzné podmienky účasti na misii neustanovujú 

inak.“.  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:  

„25a) Čl. 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 

o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 

2016/1624 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019) v platnom znení.“. 

 

114.  V § 110 ods. 4 až 7 sa slová „misii alebo“ nahrádzajú slovami „misii,“ a za slovo „úradu“ sa 

vkladajú slová „alebo na zahraničnú služobnú cestu do krátkodobej spoločnej operácie,25ab) 

návratovej operácie25ac) alebo rýchleho pohraničného zásahu25ad) koordinovaných alebo 

organizovaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž alebo 

na zabezpečovanie kontroly hraníc na území iného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 25ab až 25ad znejú:  

„25ab) Čl. 57 nariadenia (EÚ) 2019/1896 v platnom znení. 
25ac) Čl. 53 nariadenia (EÚ) 2019/1896 v platnom znení. 
25ad) Čl. 58 nariadenia (EÚ) 2019/1896 v platnom znení.“. 

 

115. § 110 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: 

„(8) Policajtovi vyslanému na zahraničnú služobnú cestu na plnenie úloh 

v medzinárodných organizáciách alebo na plnenie úloh pre iné fyzické osoby alebo právnické 

osoby patrí denná náhrada výdavkov, ak ich tieto medzinárodné organizácie alebo iné fyzické 

osoby alebo právnické osoby poskytujú a je to pre policajta výhodnejšie. V takomto prípade sa 

na policajta nevzťahujú ustanovenia § 111 až 119, § 121 až 128 a § 130 až 134.“. 

 

116.  V § 113 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to až do 

nasledujúceho prevedenia na inú funkciu alebo preloženia na inú funkciu.“. 

 

117. V § 116 odsek 2 znie: 

„(2) Policajtovi, ktorý bol povolaný alebo vyslaný na štúdium na policajnú školu28a) alebo  

Akadémiu Policajného zboru, ktorý získava policajné vzdelanie, a policajtovi, okrem 

príslušníka bezpečnostného úradu, ktorý bol povolaný alebo vyslaný na vzdelávanie 

v odbornom kurze, patrí bezplatné ubytovanie a stravovanie; to sa nevzťahuje na policajta, 

ktorý počas tohto štúdia vykonáva odbornú prax na útvare Policajného zboru, z ktorého je 

možný denný návrat do miesta jeho trvalého bydliska.“.  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie: 

„28a) § 110 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
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118.  V § 116 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Policajtovi, ktorý bol povolaný alebo vyslaný na štúdium na strednú školu alebo vysokú 

školu, okrem škôl uvedených v odseku 2, za účelom získania špeciálnej odbornej spôsobilosti 

potrebnej podľa osobitných predpisov na výkon štátnej služby, patria náhrady preukázaných 

výdavkov na ubytovanie a stravné ako pri služobnej ceste.“. 

 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6. 

 

119.  V § 119 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“. 

 

120.  V § 129 ods. 5 písm. a) a ods. 6 sa vypúšťajú slová „vo výške 40 % hodnoty služobnej 

rovnošaty a jej súčastí, a ak ide o príslušníka Policajného zboru,“. 

 

121. V § 129 ods. 8 sa slová „ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo 

každý rok“ nahrádzajú slovami „určí minister“. 

 

122. V § 129 ods. 10 sa vypúšťajú slová „najviac do výšky 40 % hodnoty služobnej rovnošaty a jej 

súčastí, a ak ide o príslušníka Policajného zboru,“. 

 

123. V § 129 ods. 10 písm. d)  sa za slovo „na“ vkladajú slová „materskú dovolenku alebo“. 

 

124. V § 129 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Naturálne náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až 

d) a jednorazové peňažné príspevky podľa odsekov 3 a 4 nepatria policajtovi, ktorému vznikol 

služobný pomer podľa tohto zákona opätovne, ak od skončenia predchádzajúceho služobného 

pomeru uplynulo menej ako 12 mesiacov.“.  

 

125. V § 130 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie: 

„k) ospravedlnenej neprítomnosti v službe v záujme služobného úradu podľa § 79 ods. 5.“.  

 

126.  V § 131 sa slovo „7“ nahrádza slovom „6“. 

 

127. V § 136 písm. e) sa nad slovo „vyšetreniu“ umiestňuje odkaz 29c. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie: 

„29c) § 5 zákona č. 219/1996 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“. 

128.  V § 141a ods. 1 sa slová „232,36 eura“ nahrádzajú slovami „500 eur“. 

 

129.  V § 141a ods. 2 sa za slovom „služby“ vypúšťa čiarka a slová „služobných činností, ktoré 

policajt vykonáva, a útvaru jeho služobného zaradenia“. 

 

130.  V § 141a ods. 5 sa za slovo „čine,“ vkladajú slová „bolo právoplatne skončené spôsobom 

uvedeným v § 14 ods. 2, alebo“. 

 

131.  Za § 141c sa vkladajú § 141d a 141e, ktoré vrátane nadpisov znejú: 

 

„§ 141d 

Motivačný príspevok 

 

(1) Policajtovi možno priznať motivačný príspevok až do výšky 500 eur mesačne, ak ďalej 

nie je ustanovené inak.  
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(2) Motivačný príspevok sa určuje najmä v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, 

služobných činností, ktoré policajt vykonáva a útvaru jeho služobného zaradenia. Podrobnosti 

o priznávaní motivačného príspevku určí minister.  

 

(3) Motivačný príspevok nemožno priznať policajtovi, ktorý je 

a) zaradený do činnej zálohy z dôvodu vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, 

b) vyslaný na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu trvajúcu nepretržite aspoň 

po dobu jedného mesiaca.  

 

(4) Motivačný príspevok nepatrí policajtovi počas doby dočasného pozbavenia výkonu 

štátnej služby, výkonu väzby, zaradenia do neplatenej zálohy a zaradenia do zálohy pre 

prechodne nezaradených policajtov, ak táto doba trvá nepretržite aspoň jeden mesiac.  

(5) Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí, doplatí sa policajtovi za dobu 

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby motivačný príspevok vo výške, v ktorej mu bol 

určený pred dočasným pozbavením výkonu štátnej služby; to neplatí, ak bolo konanie, pre 

ktoré bol policajt dočasne pozbavený výkonu štátnej služby trestným činom, za ktorý bol 

právoplatne odsúdený, alebo ak trestné stíhanie o tomto trestnom čine bolo právoplatne 

skončené spôsobom uvedeným v § 14 ods. 2, alebo ak trestné stíhanie o tomto trestnom čine 

nebolo právoplatne skončené, alebo ak bol pre konanie, pre ktoré bol dočasne pozbavený 

výkonu štátnej služby prepustený zo služobného pomeru.  

 

(6) Ak trestné stíhanie bolo zastavené, alebo ak sa skončilo právoplatným oslobodzujúcim 

rozsudkom, doplatí sa policajtovi za dobu výkonu väzby motivačný príspevok vo výške, v 

ktorej mu bol určený pred výkonom väzby.  

§ 141e 

Náborový príspevok 

 

(1) Policajtovi po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie na útvare jeho 

služobného zaradenia možno priznať náborový príspevok do výšky 5 000 eur.  

 

(2) Náborový príspevok určuje minister v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, 

útvaru služobného zaradenia a zaradenia do platovej triedy. 

 

(3) Policajt, ktorému bol priznaný náborový príspevok vo výške 5 000 eur, je povinný 

od ustanovenia do funkcie podľa odseku 1 zotrvať v služobnom pomere po dobu piatich rokov; 

policajtovi, ktorému bol priznaný náborový príspevok v nižšej sume, sa doba zotrvania 

v služobnom pomere úmerne kráti. Do doby zotrvania v služobnom pomere sa započítavajú 

doby uvedené v § 7 ods. 4. 

 

(4) Policajt, ktorý v služobnom pomere nezotrval po dobu ustanovenú v odseku 3, je 

povinný vrátiť vyplatenú sumu náborového príspevku alebo jej pomernú časť. O vrátení sumy 

náborového príspevku alebo jej pomernej časti rozhoduje nadriadený s právomocou ustanoviť 

policajta do funkcie; rozhodnutie musí obsahovať aj výšku sumy, ktorú je policajt povinný 

uhradiť, spolu s lehotou na jej úhradu. 

 

(5) Povinnosť vrátiť vyplatenú sumu náborového príspevku alebo jej pomernú časť 

nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu podľa § 192 ods. 1 písm. a), b) 

alebo ods. 3.“.   

 

132. V § 143 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyplácaním služobného príjmu podľa 

§ 103a,“. 
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133.  § 145a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: 

„(7) Náklady na špecifickú zdravotnú starostlivosť nad rozsah uhrádzaný na základe 

verejného zdravotného poistenia34b) hradí služobný úrad.“.        

 

134.  § 145b vrátane nadpisu znie: 

„§ 145b 

Psychologická starostlivosť 

 

 Policajtovi sa poskytuje psychologická starostlivosť podľa osobitného predpisu.34c)“.   

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 34c znie:  

„34c) Napríklad zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore 

psychológov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.“. 

 

135. V § 146 ods. 4 písm. d) sa slová „rozhodnutia príslušnej lekárskej komisie“ nahrádzajú 

slovami „posúdenia zdravotného stavu posudkovým lekárom“. 

 

136. V § 146 ods. 5 sa slová „zaradeným do neplatenej zálohy“ nahrádzajú slovami „počas 

prípravnej štátnej služby, policajtom, voči ktorým sa vedie konanie o prepustení“ a vypúšťajú 

sa slová „a policajtom počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa § 152 

ods. 1“. 

 

137.  V § 146 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „bol dočasne 

pozbavený výkonu štátnej služby, bol zaradený do zálohy podľa § 43 alebo § 44, alebo 

v ktorom mu bola poskytnutá materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka.“.  

 

138. V § 146 ods. 8 sa za slovo „závažných“ vkladá slovo „služobných,“. 

 

139. Za § 146 sa vkladá § 146a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 146a 

Doplnková rehabilitácia 

 

(1) Príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je viac ako polovicu základného 

času služby v týždni v priamom kontakte s obvineným alebo odsúdeným, s výnimkou 

policajta s nárokom na dodatkovú dovolenku podľa § 77 ods. 1, patrí doplnková rehabilitácia 

v trvaní najviac siedmich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v kalendárnom roku. 

(2) Príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý je viac ako polovicu základného 

času služby v týždni v priamom kontakte s obvineným alebo odsúdeným len časť 

kalendárneho roka, najmenej však jeden mesiac, patrí pomerná časť doplnkovej rehabilitácie 

podľa odseku 1.”. 

140. V § 148 ods. 1 druhej vete sa za slovo „zaraďovať“ vkladajú slová „na výkon štátnej služby 

nad základný čas služby v týždni a“.  

 

141. V § 148 ods. 2 sa slová „mimo miesta výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu“ 

nahrádzajú slovami „a zaraďovať na výkon štátnej služby v noci bez jej písomného súhlasu“.  
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142. V § 152 ods. 2 druhá veta znie: „Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom 

vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, poskytne sa policajtke alebo policajtovi, ak o to písomne 

požiadajú, rodičovská dovolenka až do šiestich rokov veku dieťaťa.“.  

 

143. V § 153 ods. 2 druhej vete sa slová „dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce 

mimoriadnu starostlivosť a dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce 

mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú dosiahne sedem rokov veku“ nahrádzajú slovami 

„dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť 

dosiahne šesť rokov veku“. 

 

144. V § 154 ods. 1 druhej vete sa slová „dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce 

mimoriadnu, osobitne náročnú starostlivosť, do siedmich rokov veku dieťaťa“ nahrádzajú 

slovami „dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú 

starostlivosť, do šiestich rokov veku dieťaťa“.  

 

145. § 158 znie: 

„§ 158 

 

Osamelou policajtkou je policajtka, ktorá žije sama a je slobodná, ovdovená alebo 

rozvedená, osamelým policajtom je policajt, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo 

rozvedený a policajtka a policajt, ktorí sú osamelí z iných vážnych dôvodov; túto skutočnosť 

preukážu čestným vyhlásením.“. 

 

146. V § 189 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú: 

„j) stratou bezúhonnosti, 

k) odňatím výnimky na plnenie úloh kriminálneho spravodajstva alebo spravodajskej služby, 

l) stratou oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.“. 

 

147. V § 189 ods. 2 sa slová „b), d) a f)“ nahrádzajú slovami „b) až d), f), g) a j)“. 

 

148. V § 191 ods. 4 sa slová „o nej rozhodnuté“ nahrádzajú slovami „mu oznámené rozhodnutie 

v prvom stupni“. 

 

149. V § 192 ods. 1 písmeno b) znie: 

„b) podľa rozhodnutia lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov  

1. spôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, alebo 

2. spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú 

funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia,“.  

 

150. V § 192 ods. 1 písm. c) sa slová „posudku služobného klinického psychológa“ nahrádzajú 

slovami „rozhodnutia psychologickej komisie“. 

 

151. V § 192 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).  

  

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).  

 

152. V § 192 ods. 4  druhá veta znie: 

„Policajt zaradený v stálej štátnej službe, ktorý podľa rozhodnutia lekárskej komisie stratil 

dlhodobo zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania 

spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu 

v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia, môže byť prepustený z dôvodu 
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podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu, len ak bol po dobu predchádzajúcich dvoch rokov 

zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov podľa § 43 ods. 1 písm. c).“. 

 

153. V § 192 odsek 5 znie: 

„(5) O prepustení policajta z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) až f) možno 

rozhodnúť do jedného roka odo dňa, keď nadriadený oprávnený rozhodnúť o prepustení zistil 

dôvod prepustenia, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď tento dôvod vznikol; v tejto 

lehote sa musí rozhodnutie o prepustení policajtovi aj doručiť.“.  

 

154. V § 193 ods. 2 sa vypúšťajú slová „z dôvodu uvedeného v § 192 ods. 1 písm. e)“. 

 

155. V § 194 ods. 1 sa časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a 

na konci sa pripája táto veta: „Pri prepustení z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. b) a 

c) sa v odôvodnení rozhodnutia o prepustení uvedú len závery rozhodnutia lekárskej komisie 

alebo závery rozhodnutia psychologickej komisie; nadriadený je v súlade s osobitnými 

predpismi40ba) oprávnený oboznámiť sa iba s uvedenými závermi.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 40ba znie:  

„40ba) § 11 a 18 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

§ 3 zákona č. 199/1994 Z. z.“.  

 

156. V § 194 ods. 3 sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až f)“.  

 

157. V § 195 ods. 1 písm. c) sa slová „dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce 

mimoriadnu starostlivosť alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce 

mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú do siedmich rokov veku dieťaťa“ nahrádzajú 

slovami „dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú 

starostlivosť až do šiestich rokov veku dieťaťa“. 

 

158. V § 195 odsek 2 znie: 

„(2) Zákaz prepustenia zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie z dôvodov 

uvedených v § 192 ods. 1 písm. b) až f) a ods. 2 a 3.“. 

 

159. V § 196 ods. 1 prvej vete sa za slovo „rozhodnutie“ vkladá čiarka a slová „o skončení 

služobného pomeru“ sa nahrádzajú slovami „na základe ktorého skončil služobný pomer“. 

 

160. V § 196 ods. 2 sa slová „po rozhodnutí o neplatnom skončení“ nahrádzajú slovami 

„po neplatnom skončení“. 

 

161. V § 196 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutia“ vkladá čiarka a slová „o skončení služobného 

pomeru“ sa nahrádzajú slovami „na základe ktorého skončil služobný pomer,“. 

 

162. § 196 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  

„(4) Pri súbehu skončenia služobného pomeru prepustením a uvoľnením, ak bolo 

rozhodnutie o prepustení zrušené, platí, že služobný pomer policajta skončil uvoľnením.“. 

163.  Za § 198c sa vkladajú § 198d až 198f, ktoré vrátane nadpisov znejú: 

„§ 198d 

Skončenie služobného pomeru stratou bezúhonnosti 

 

Služobný pomer policajta sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol 

odsúdený za úmyselný trestný čin alebo na nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania pre 
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úmyselný trestný čin, o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho 

obvineného pre úmyselný trestný čin, o zastavení trestného stíhania spolupracujúceho 

obvineného pre úmyselný trestný čin4c) alebo o schválení zmieru a zastavení trestného 

stíhania pre úmyselný trestný čin, alebo dňom  schválenia dohody o uznaní viny a prijatí 

trestu v konaní o úmyselnom trestnom čine.  

 

§ 198e 

Skončenie služobného pomeru  

odňatím výnimky na plnenie úloh kriminálneho spravodajstva alebo spravodajskej služby 

 

Služobný pomer policajta sa končí dňom doručenia oznámenia o odňatí výnimky udelenej 

ministrom na plnenie úloh kriminálneho spravodajstva alebo na plnenie určených úloh 

spravodajskej služby. 

§ 198f 

Skončenie služobného pomeru  

stratou oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami  

 

Služobný pomer príslušníka Policajného zboru prijatého podľa § 14 ods. 8, príslušníka 

informačnej služby a príslušníka bezpečnostného úradu končí dňom nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia, ktorým stráca oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami podľa osobitného predpisu.41).“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:  

„41) § 26 ods. 2 a § 29 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

 

164. V § 222 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a c)“. 

 

165. Za § 223 sa vkladá § 224, ktorý vrátane nadpisu znie:  

„§ 224 

Posúdenie duševnej spôsobilosti na ďalší výkon štátnej služby 

 

(1) Duševná spôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby sa na základe posúdenia duševného 

stavu policajta určuje so záverom, že policajt 

a) je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby, alebo 

b) nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby.  

 

(2) Duševnú spôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby posudzuje psychologická komisia, 

ktorá pri posúdení duševnej spôsobilosti so záverom podľa odseku 1 písm. b) vydáva  

rozhodnutie; inak sa rozhodnutie nevydáva. 

 

(3) Ústredná psychologická komisia rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému 

podľa odseku 2.  

 

(4) Psychologickú komisiu a ústrednú psychologickú komisiu zriaďuje ministerstvo. 

Predsedom komisie je klinický psychológ.  

 

(5) Náklady spojené s posúdením duševnej spôsobilosti na ďalší výkon štátnej služby 

uhrádza služobný úrad.“. 

 

166. V § 225 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príslušným odborovým orgánom sa na účely 

tohto zákona rozumie odborový zväz, ktorý má najviac členov z policajtov.“.  
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167. V § 227 ods. 2 sa slová „b), c), d), e), f), g) nahrádzajú slovami „b) až f)“. 

 

168. § 234 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:  

„(4) Ak podanie nemá predpísané náležitosti, oprávnený orgán vyzve účastníka konania, 

aby nedostatky podania v určenej lehote odstránil.“. 

 

169. V § 237 odsek 2 znie: 

„(2) Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nahliadať do spisov, robiť si z nich 

výpisy a zhotovovať si kópie spisov s výnimkou protokolov o hlasovaní.“. 

 

170. V § 237 ods. 4 sa slová „neporušilo štátne alebo služobné tajomstvo“ nahrádzajú slovami 

„nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné 

tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti“.  

 

171. § 239a znie:  

„§ 239a 

 

(1) Konanie sa zastaví, ak  

a) vzal účastník konania návrh na začatie konania späť,  

b) pred podaním návrhu vo veci začal konať súd,  

c) už bolo v tej istej veci právoplatne rozhodnuté, 

d) odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu, 

e) pred vydaním rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia skončil služobný pomer 

účastníka konania,  

f) účastník konania zomrel. 

 

(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b), d) a e) sa nemožno 

odvolať. Zastavenie konania podľa odseku 1 písm. a) a f) sa iba vyznačí v spise.“.  

172. V § 240 ods. 1 druhá veta znie: „Účastník konania znáša náklady, ktoré mu v konaní 

vznikli.“. 

 

173. V § 241 ods. 1 štvrtej vete sa slová „príslušníka Slovenskej informačnej služby“ nahrádzajú 

slovami „policajta“. 

 

174. V § 242 ods. 6 písm. c) sa za slovo „funkciu“ vkladá čiarka a slová „alebo hodnotený ako 

nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby“. 

 

175. V § 242 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 

„e) psychologickej komisie so záverom, že policajt nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej 

služby.“. 

 

176. V § 243 ods. 2 sa slová „odo dňa podania odvolania“ nahrádzajú slovami „odo dňa 

predloženia odvolania podľa § 242 ods. 7“.  

177. V § 246 ods. 4 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“. 

178. § 247 sa vrátane nadpisu vypúšťa.  

 

179. § 251 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Služobný úrad je oprávnený uplatňovať nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia 

policajta v konaní podľa dvanástej časti tohto zákona.“. 
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180. § 263 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

„(6) Zastupovanie nie je možné pri úkonoch, ktoré s ohľadom na povahu veci musí 

vykonať účastník  konania osobne.“.  

 

181. V § 266 ods. 3 prvej vete sa za slová „o prepustení,“ vkladajú slová „o uložení 

disciplinárneho opatrenia,“. 

 

182. V § 266 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:  

„(5) Rozhodnutie, ktorého obsah tvoria utajované skutočnosti, sa oznamuje policajtovi 

nahliadnutím, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na oboznámenie sa s jeho obsahom za 

podmienok ustanovených osobitným predpisom.10a) Oboznámenie sa s obsahom rozhodnutia 

je policajt povinný potvrdiť svojím podpisom na rozhodnutí; takéto rozhodnutie sa považuje 

za vyhlásené alebo doručené okamihom nahliadnutia alebo odmietnutia splnenia takejto 

povinnosti policajtom.“. 

 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.  

 

183. V § 266 ods. 6 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „až 5“. 

 

184. V § 267a sa slová „3, § 164 ods. 4 a § 247“ nahrádzajú slovami „3 a § 164 ods. 4“. 

 

185. Za § 268 sa vkladá § 269, ktorý vrátane nadpisu znie:  

„§ 269 

Policajt vo výslužbe 

 

(1) Policajt vo výslužbe je bývalý policajt, ktorý ku dňu skončenia služobného pomeru 

spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.40a) 

 

(2) Policajt vo výslužbe, ktorý je oprávnený nosiť služobnú rovnošatu podľa § 19 ods. 4, 

môže používať najvyššiu dosiahnutú hodnosť. 

 

(3) Policajta vo výslužbe, ktorý pri výkone štátnej služby dosahoval vynikajúce výsledky, 

môže minister povýšiť do vyššej hodnosti a to aj na návrh občianskeho združenia policajtov 

vo výslužbe; to platí aj pre policajta, ktorého služobný pomer skončil úmrtím následkom 

služobného úrazu. Do hodnosti generála, za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, 

vymenúva policajta vo výslužbe prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej 

republiky. 

 

(4) Povýšiť do vyššej hodnosti nemožno policajta vo výslužbe, ktorému služobný pomer 

skončil z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. c) až f), § 197, § 198a, § 198d až 198f. 

 

(5) Povýšiť do vyššej hodnosti nemožno policajta vo výslužbe, ktorý nespĺňa podmienky 

bezúhonnosti podľa § 14 ods. 2. 

 

(6) Pri opätovnom prijatí policajta vo výslužbe do služobného pomeru sa k povýšeniu do 

vyššej hodnosti podľa odseku 3 neprihliada. 

 

(7) Povýšenie policajta vo výslužbe do vyššej hodnosti nemá vplyv na výsluhové 

zabezpečenie podľa osobitného predpisu.40a)  

 

(8) Ministerstvo môže povoliť používanie svojich symbolov pri slávnostných 

príležitostiach občianskych združení policajtov vo výslužbe.“. 

 

https://www.aspi.sk/products/lawText/1/46530/1/ASPI%253A/73/1998%20Z.z.%2523147.3
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/46530/1/ASPI%253A/73/1998%20Z.z.%2523164.4
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/46530/1/ASPI%253A/73/1998%20Z.z.%2523247
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/46530/1/ASPI%253A/73/1998%20Z.z.%2523147.3
https://www.aspi.sk/products/lawText/1/46530/1/ASPI%253A/73/1998%20Z.z.%2523164.4
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186. V § 287d ods. 1 sa slová „102a ods. 2“ nahrádzajú slovami „102a ods. 3“ a slová „104 ods. 2 

a 4“ sa nahrádzajú slovami „104 ods. 2“. 

 

187. V § 287m sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „3 a 4“. 

 

188. Za § 287m sa vkladá § 287n, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 287n 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 

 

(1) Na príslušníka zaradeného v štátnej službe kadeta sa vzťahujú ustanovenia doterajších 

predpisov upravujúce štátnu službu kadeta. 

 

(2) Po nadobudnutí účinnosti tohto zákona minister udelí výnimku policajtom, ktorí boli 

prijatí do služobného pomeru na plnenie úloh kriminálneho spravodajstva a nespĺňajú 

podmienky uvedené v § 14 ods. 1 písm. a) až d) a f).  

 

(3) Policajt sa považuje za bezúhonného, ak bol považovaný za bezúhonného podľa 

doterajších predpisov. To neplatí, ak po nadobudnutí účinnosti tohto zákona splní podmienky 

na skončenie služobného pomeru stratou bezúhonnosti.  

 

(4) Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí 

priznaný policajtovi podľa doterajších predpisov sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto 

zákona stáva príplatkom za sťažené vykonávanie štátnej služby podľa tohto zákona a patrí 

policajtovi počas doby výkonu funkcie, na ktorej mu bol príplatok za štátnu službu 

v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí priznaný, najdlhšie však do doby prehodnotenia 

splnenia podmienok jeho priznania orgánom verejného zdravotníctva. 

 

(5) Nárok na príplatok za nerovnomernosť času služby priznaný policajtovi podľa 

doterajších predpisov dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zaniká. Príplatok za 

nerovnomernosť času služby priznaný policajtovi podľa doterajších predpisov sa dňom 

nadobudnutia účinnosti tohto zákona odníma. 

 

(6) Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa 

predpisov účinných do 31. decembra 2022.“.   
  
189. Príloha č. 3 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 53. 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 

Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona 

č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., 

zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. 

z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 

Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona 

č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., 

zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. 

z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., 

zákona č. 283/2021 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 31 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom až siedmym bodom, ktoré znejú: 

„4. odňatím výnimky na plnenie úloh kriminálneho spravodajstva alebo spravodajskej služby, 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-447
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-534
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-463
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-463
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-732
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-592
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-274
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5. stratou oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, 

6. stratou bezúhonnosti, 

7. zákazom činnosti výkonu funkcie policajta,“. 

 

2. V § 31 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „skončil“ vkladajú slová „zákazom činnosti výkonu 

funkcie policajta, stratou bezúhonnosti alebo“. 

 

3. V § 33 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú: 

„4. odňatím výnimky na plnenie úloh kriminálneho spravodajstva alebo spravodajskej služby, 

5.  stratou oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,“. 

 

4. V § 34 odsek 1 znie: 

„(1) Odchodné podľa § 33 ods. 2 až 4 sa znižuje o jednu tretinu policajtovi okrem hasiča, 

ktorého služobný pomer sa skončil 

a) prepustením, ak bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať 

akúkoľvek funkciu v štátnej službe, 

b) odňatím výnimky na plnenie úloh kriminálneho spravodajstva alebo spravodajskej služby, 

c) stratou oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.“. 

 

5. V § 38 ods. 3 sa za slová „výsluhový dôchodok“ vkladajú slová „alebo nárok na výplatu 

výsluhového dôchodku“  a dopĺňa sa písmenami c) a d), ktoré znejú:  

„c) stratou bezúhonnosti pre úmyselný trestný čin, 

 d) zákazom činnosti výkonu funkcie policajta.“.  

 

6. Za § 143an sa vkladá § 143ao, ktorý vrátane nadpisu znie:  

„§ 143ao 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023 

 

Policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný 

pomer trval aj po 31. decembri 2022, patrí odchodné vo výške podľa § 34 ods. 1 písm. b) a c), 

ak jeho služobný pomer skončil niektorým zo spôsobov uvedených v  § 33 ods. 1 písm. a) 

štvrtého bodu a piateho bodu.“.  

 

Čl. III 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 


