
 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 23.05. 2022 

 

k bodu č. 7) 

 

 

Stanovisko ZMOS 

k návrhu 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 

 

Všeobecne k materiálu 

Cieľom návrhu zákona je prijatie zmien smerujúcich k zatraktívneniu štátnej služby 

príslušníkov Policajného zboru a zvýšeniu transparentnosti pri jej vykonávaní, zavedenie 

motivačných prvkov v systéme odmeňovania a zefektívnenie prijímacieho konania do 

služobného pomeru. Zároveň sa precizujú ustanovenia spôsobujúce aplikačnú, resp. 

interpretačnú nejednoznačnosť. V neposlednom rade sa niektorými úpravami v oblasti 

služobnej disciplíny implementujú odporúčania V. kola hodnotenia GRECO (Skupina štátov 

proti korupcii). 

Do systému odmeňovania sa navrhujú systémové motivačné a stabilizačné nástroje. Precizuje 

sa posudzovanie bezúhonnosti a navrhuje sa zmena v spôsobe skončenia služobného pomeru z 

tohto dôvodu bez potreby konania o prepustení. Spresňujú sa tiež podmienky dočasného 

pozbavenia výkonu štátnej služby a zvýrazňuje sa jeho charakter bezodkladného opatrenia.  

Navrhuje sa upraviť postup a nároky príslušníka v prípade, keď dôjde k zrušeniu rozhodnutia o 

personálnom opatrení prevedenia, preloženia, resp. ustanovenia na inú funkciu. Spresňuje sa 

postup v prípade neplatného skončenia služobného pomeru. Rozširujú sa dôvody prevelenia.   

Spresňujú sa ustanovenia o služobnej ceste a stáži. Zavádzajú sa možnosti oznámiť 

príslušníkovi deň nástupu na dovolenku v kratšom časovom predstihu. Sprísňujú sa povinnosti 

a obmedzenia, ktoré súvisia so zamedzením konfliktu záujmov. Upravujú sa riešenia 

aplikačných problémov pri uplatňovaní disciplinárnej právomoci nadriadených. 

Ustanovenia upravujúce konanie vo veciach služobného pomeru sa dopĺňajú o ďalšie úkony, 

ktoré je potrebné zo strany orgánov uskutočňujúcich konanie vykonávať. Spresňujú sa 

ustanovenia týkajúce sa posudzovania zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby. 

Navrhujú sa zmeny v ustanoveniach upravujúcich preventívnu rehabilitáciu, dodatkovú 

dovolenku, resp. služobné voľná s nárokom na služobný plat. Zmena podmienok nároku na 

dodatkovú dovolenku vyvolala potrebu transformácie doterajšieho príplatku za výkon štátnej 

služby v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí.  

Návrhom zákona sa precizujú ustanovenia upravujúce osobitné podmienky výkonu štátnej 

služby príslušníčok tak, aby bol dosiahnutý ich účel. Taktiež sa upresňujú a dopĺňajú nároky 

študujúcich príslušníkov na poskytovanie bezplatného ubytovania a stravovania a náhrad 

cestovných výdavkov 

 



Navrhované zmeny v skončení služobného pomeru a v odmeňovaní, je potrebné premietnuť aj 

do úpravy výsluhového zabezpečenia. Z tohto dôvodu sa v článku II návrhu zákona novelizuje 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Pripomienky k materiálu: 

ZMOS nemá k predloženému návrhu zákona  pripomienky. 

 

Záver: 

ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne 

konanie.  

 

 

 

          Branislav Tréger 

           predseda ZMOS 

 


