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Vec 

Vykazovanie celodenných neprítomností pri nerovnomernom rozvrhnutí času služby 

príslušníkov Policajného zboru 

- metodické usmernenie________________________________________________________ 

 

 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vykazovaní celodenných neprítomností 

príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“), ktorých čas služby je rozvrhnutý  

nerovnomerne podľa § 65 ods. 4 zákona 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 (ďalej len „zákon“) 

vydávame toto metodické usmernenie: 

 

 Fond času služby za príslušný kalendárny mesiac sa v nerovnomernom režime určuje 

metódou prepočtového koeficientu (5, 43 hod./kalendárny deň), na základe ktorej sa 

plánovaný fond času služby znižuje o priemerný počet hodín (5 hodín a 26 minút) za dni 

všetkých zákonom uznaných neprítomností policajta v službe, ktoré mu bránia vykonať štátnu 

službu a za ktoré spravidla patrí policajtovi služobný plat podľa § 130 zákona. Tieto 

neprítomnosti sa z  hľadiska započítavania do fondu času služby doposiaľ zhodnocovali 

rovnakým spôsobom bez ohľadu na charakter prekážky v štátnej službe. Aplikácia uvedeného 

jednotného kritéria nezohľadňovala skutočnosť, že policajti sa v rámci niektorých zákonných 

prekážok v štátnej službe priamo zúčastňujú aktivít v záujme služobného úradu.   

 
 Z tohto dôvodu bola prehodnotená metodika vykazovania času služby v prípade 

celodenných neprítomností policajta v službe, ktoré majú charakter aktivít, na ktoré bol 

policajt vyslaný, či povolaný nadriadeným, resp. ktoré boli zorganizované služobným 

úradom. Ide prevažne o vzdelávacie aktivity (ale tiež iné činnosti súvisiace s výkonom štátnej 

služby, resp. s činnosťou odborových orgánov podľa § 226 ods. 3 a 4 zákona), na ktorých sa 

policajt priamo zúčastňuje v záujme služobného úradu. Účasť policajta na týchto aktivitách 

bude z hľadiska fondu času služby zhodnotená v rozsahu trvania danej aktivity, pričom 

●  ● 

Podľa rozdeľovníka 

●  ● 

SEKCIA PERSONÁLNYCH A SOCIÁLNYCH 

ČINNOSTÍ A OSOBNÝ ÚRAD 

Personálny odbor 

 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava  



 

 

2 

však nesmie byť prekročená dĺžka základného času služby v týždni podľa § 64 ods. 2 

zákona (38 hodín), pretože v dôsledku zákonom ustanovenej neprítomnosti v štátnej 

službe nemôže vzniknúť služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni. 

 
 Na základe uvedeného sa priama účasť policajta na napr. celodennom školení započíta 

do fondu v rozsahu od 5 hodín a 26 minút (5, 43 hod.) do 8 hodín v závislosti od jej trvania. 

Minimálny rozsah sa uplatní v prípade, že skutočné trvanie aktivity bolo menej ako 5 hodín 

a 26 minút (vrátane), avšak policajt sa už nemôže z objektívnych dôvodov zapojiť do výkonu 

služby na svojom útvare. Konkrétne môže ísť napr. o účasť na školení v inom mieste, ako je 

pravidelný výkon služby policajta, pričom samotné školenie bez času prepravy trvá 4 hodiny. 

Maximálny rozsah trvania aktivity sa uplatní aj v prípade, ak táto trvala viac ako 8 hodín. 

Aktivita trvajúca od pondelka do piatka sa považuje za splnenie zákonom ustanovenej dĺžky 

času služby v týždni (38 hodín), takže už nie je potrebné doplánovanie služby na jej splnenie. 

 
 Ostatné celodenné neprítomnosti budú vykazované tak, ako doposiaľ, priemerným 

počtom hodín pripadajúcim na kalendárny deň (5, 43 hod.), t. j. 5 hodín a 26 minút; sú to 

nasledovné neprítomnosti: dovolenka (§ 70 a nasl. zákona), prekážky v štátnej službe 

z dôvodu všeobecného záujmu (§ 80 zákona) okrem prekážky ustanovenej v § 80 ods. 5 písm. 

a) zákona, dôležité osobné prekážky v štátnej službe (§ 81 zákona), ospravedlnená neúčasť 

policajta z dôvodu dočasnej neschopnosti na výkon služby pre chorobu alebo úraz, 

preventívnej rehabilitácie a za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej liečby (§ 81 ods. 4 zákona) 

a dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby 

(§ 82 zákona) okrem prekážky ustanovenej v § 82 ods. 1 písm. a) zákona. Prekážky z dôvodu 

darovania krvi podľa § 80 ods. 5 písm. a) zákona a  z dôvodu účasti na vyučovaní podľa § 82 

ods. 1 písm. a) zákona) sa zhodnocujú ako aktivita v súvislosti s výkonom služby, tzn. 

v rozsahu od 5 hodín a 26 minút do 8 hodín. 

 
Praktický príklad: Policajt je povolaný na získanie špeciálnej odbornej spôsobilosti do 

kvalifikačného špecializovaného kurzu, ktorý sa vykonáva formou viacerých týždenných 

turnusov od pondelka do piatka. Za týždenný turnus, na ktorom sa policajt priamo od 

pondelka do piatka zúčastňoval, sa mu započíta 38 hodín. V ďalšom stanovenom týždennom 

turnuse sa policajt v dňoch streda až piatok nemôže zúčastniť z dôvodu choroby. Pondelok 

a utorok sa mu započíta v rozsahu účasti na vyučovaní (5 hodín a 26 minút až 8 hodín). 

Streda, štvrtok a piatok sa mu zhodnotia ako celodenná neprítomnosť, t. j. započíta sa mu 

5, 43  hod./deň (t. j. 5 hodín a 26 minút).  

 

Toto metodické usmernenie bude uverejnené na intranetovej stránke sekcie 

personálnych a sociálnych činností MV SR (Personálny odbor – Príslušník PZ – Usmernenia). 

Spôsob zadávania uvedených neprítomností pri plánovaní služieb v prostredí SAP bude 

zverejnený na SAP portáli v aktualizovanom v manuáli Plánu služieb.   

 

Uvedené zmeny sa začnú aplikovať od 1. marca 2018. Nadriadení zabezpečia, aby 

s obsahom tohto usmernenia boli včas oboznámení všetci policajti v ich riadiacej pôsobnosti, 

obzvlášť policajti podieľajúci sa na organizácii a plánovaní času služby na útvare. 

 

 

   

JUDr. Ján Nociar, PhD. v. r.  

generálny riaditeľ 

 

        


