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S T A N O V I S K O 

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 

 

1. Popis návrhu 

Cieľom návrhu zákona je v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie 

rokov 2021-2024 (ďalej len „programové vyhlásenie vlády“) 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). 

2. Stanovisko SOS 

Vzhľadom na čoraz častejší výskyt prípadov poskytovania a čerpania zákonom uznaných neprítomností v 

štátnej službe v rozpore s účelom daného inštitútu sa navrhujú 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  

3. Závery a odporúčania 

SOS nemá k návrhu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej 

služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície žiadne pripomienky.  
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