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Výber obsahuje 100 rozhodnutí týkajúcich sa sporov medzi služobným úradom a
štátnym zamestnancom o nároky vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov. V

súčasnosti sú štátnozamestnanecké vzťahy upravené zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
Okrem zákona o štátnej službe sa na štátnozamestnanecké vzťahy vzťahuje delegovane i pôsobnosť
Zákonníka práce.

I. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
odvolaním /15/
II. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
výpoveďou /6/
III. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
výpoveďou z dôvodu organizačnej zmeny /21/
IV. Ponuková povinnosť pri skončení
štátnozamestnaneckého pomeru /10/
V. Porušenie služobnej disciplíny /7/
VI. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v
skúšobnej dobe /3/
VII. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru zo zákona /4/
VIII. Iné spôsoby skončenia štátnozamestnaneckého pomeru /4/
IX. Neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru /22/
X. Dočasné vyslanie /2/
XI. Diskriminácia /2/
XII. Iné právne súvislosti k štátnozamestnaneckému pomeru /4/
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Rozhodnutia sú rozdelené do týchto
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Zákonodarca považuje úpravu postavenia štátnych zamestnancov za dôležitú oblasť spoločenských
vzťahov. I podľa obsahu dôvodovej správy k zákonu o štátnej službe štátni zamestnanci sa v podstatnej
miere priamo zúčastňujú na tvorbe a realizácii výkonu štátnej správy a preto je nevyhnutné, aby právna
úprava štátnozamestnaneckých vzťahov predstavovala jednotný, stabilný a funkčný systém. Za nie
zanedbateľnú úlohu právnej normy možno považovať i úpravu a zabezpečenie podmienok na riadne
vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami a vytvorenie priestoru na odborné plnenie úloh
orgánov štátnej správy.
Po prvý raz v právnom poriadku Slovenskej republiky sa upravili práva a povinnosti štátu a štátneho
zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby
zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. V tomto zákone sa premietali právne úpravy problematiky
štátnej služby iných, najmä európskych krajín. Následne sa ukázala potreba riešenia niektorých
problémov týkajúcich sa nejasností v právnej úprave zákona o štátnej službe, vychádzajúc i z podaní
samotných štátnych zamestnancov, poznatkov z rozhodovacej činnosti súdnej moci a tak vstúpil do
platnosti zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súčasnosti sú štátnozamestnanecké vzťahy upravené zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto právnou normou sú upravené právne vzťahy fyzických
osôb vykonávajúcich štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere k štátu. Okrem zákona o štátnej
službe sa na štátnozamestnanecké vzťahy ponechala delegovane i pôsobnosť Zákonníka práce.
Rovnako ako pri Zákonníku práce a pracovnoprávnych vzťahoch aj pri štátnozamestnaneckých vzťahoch
spory medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom o nároky vyplývajúce zo
štátnozamestnaneckých vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. Zároveň na ochranu princípov štátnej
služby sa zákonom o štátnej službe zriadil nezávislý koordinačný a monitorovací orgán, ktorým je Rada
pre štátnu službu, ktorá zároveň dohliada nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.
Za dvadsať rokov rozhodovacej činnosti súdov v oblasti problematiky štátnozamestnaneckých vzťahov
sa vyhotovilo množstvo súdnych rozhodnutí, ktorými súdy Slovenskej republiky podali právny výklad
normy upravujúcej štátnozamestnanecké vzťahy, zisťovali zmysel a cieľ tejto právnej normy, ktorý by
táto norma mala plniť a ktorý plní, za účelom jej správneho praktického používania.
Doposiaľ nie sú v žiadnej publikácii ucelene sústredené a zhromaždené rozhodnutia súdov sporovej
agendy týkajúcej sa štátnozamestnaneckých vzťahov, pričom je viac než isté, že by takáto publikácia o
judikatúre súdov Slovenskej republiky bola nápomocná mnohým štátnym i neštátnym inštitúciám pri
predchádzaní sporov, či riešení sporov pri výkone štátnej služby.
Predmetná publikácia poskytuje pohľad na rozhodovaciu činnosť súdov pri sporoch vyplývajúcich zo
štátnozamestnaneckých vzťahoch, ktoré sú mnohokrát ovplyvňované predstavou a nazeraním toho
ktorého politického spektra na fungovanie štátnej moci prostredníctvom štátnych inštitúcií, ktorých
činnosť vykonávajú štátni zamestnanci, často krát dosadzovaní do vedúcich funkcií ako politickí
nominanti.
JUDr. Monika Kiklicová 
 

Výhody online judikatúr

v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí
môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf 
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Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu  
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222, pre zakúpenie môžete využiť aj: Eurokódex

judikatúra a monotematiky
 

Súvisiace odborné články

Nový zákon o štátnej službe - najdôležitejšie zmeny
Štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 1. časť
Štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci – 2. časť
Zmeny zákona o štátnej službe realizované v roku 2020
Novely zákona o štátnej službe (zákon č. 470/2019 Z. z., 126/2020 Z. z., 134/2020 Z. z.)
Ako postupovať pri nevyplatení nárokov z pracovného pomeru

Súvisiace dokumenty

Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP
Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru
Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

311/2001 Z. z. Zákonník práce
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
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