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bod č. 7 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh zákona, 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 (ďalej len „návrh zákona“) 

 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD súhlasí s predloženým návrhom zákona a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.  

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD nemá výhrady k predloženému návrhu zákona. APZD k  nemu v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní neuplatnila pripomienky. Návrh sa netýka záujmov priemyselných podnikov. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah návrhu zákona 

• Návrh sa predkladá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021-2024. 

• Ciele navrhovaných úprav  

A. Zatraktívnenie štátnej služby príslušníkov Policajného zboru.  

a) Ruší sa štátna služba kadeta a zavádza opätovne možnosťou prijímania uchádzačov 

dovŕšením 18 rokov veku (najmä § 6, 6a a § 7).  

b) V prípravnej štátnej službe počas denného štúdia sa už nebude znižovať funkčný plat 

(§ 104 ods.4). 

B. Zavedenie motivačných prvkov v odmeňovaní a zefektívnenie prijímacieho konania 

do  služobného pomeru. 

a) Zavádza sa motivačný príspevok na zabezpečenie obsadenosti niektorých pozícií. 

b) Zavádza sa možnosť priznať náborový príspevok na zvýšenie záujmu nových 

policajtov (§ 141).  

c) Dopĺňajú sa ustanovenia upravujúce služobný príjem a náhrady výdavkov počas 

vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí na zatraktívnenie služby pri plnení 

záväzkov EÚ (§ 109, 110). 
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C. Implementovanie odporúčaní v oblasti služobnej disciplíny. 

a) Upravuje sa zákaz podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v § 48 ods. 6 až 9 (medzi 

povolené činnosti sa dopĺňa činnosť poslancov obecného zastupiteľstva a možnosť 

vrcholových športovcov reprezentujúcich SR prijať sponzoring). 

b) Upravuje sa aj zákaz politickej činnosti v § 44 ods. 2 (prerušenie funkcie 

pri  kandidatúre do NR SR a  pri kandidatúre alebo zvolení do Európskeho 

parlamentu). 

c) Posilňuje sa systém kontroly majetkových priznaní príslušníkov (súčasťou budú 

napr.  nehnuteľnosti v užívaní, ktoré príslušník nevlastní a niektoré kategórie  

majetku ako motorové vozidlá a umelecké diela sa budú uvádzať osobitne). 

D. Precizujú sa ustanovenia spôsobujúce aplikačné a interpretačné problémy,  napr.: 

a) Spresňujú sa podmienky dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby a  zvýrazňuje 

sa jeho charakter ako bezodkladného opatrenia.  

b) Navrhujú sa zmeny v ustanoveniach upravujúcich preventívnu rehabilitáciu (§ 146 

ods.  4), dodatkovú dovolenku (§ 77), resp. služobné voľná s nárokom na služobný 

plat z dôvodu čerpania týchto neprítomností v rozpore s účelom inštitútu. 

c) Rozširujú sa dôvody prevelenia- § 37 ods. 5 (v období krízovej situácie), spresňujú  sa 

ustanovenia o služobnej ceste a stáži na ich rozlíšenie (§ 38) a umožňuje sa oznámiť 

príslušníkov deň nástupu na dovolenku v kratšom časovom predstihu. 

d) Upravuje sa posudzovanie duševnej spôsobilosti príslušníka komisionálnym 

spôsobom (§ 224), aby bola zabezpečená objektivita záveru. 

• Navrhovaný dátum účinnosti zákona: 1.1.2023 
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