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Etický kódex št{tneho zamestnanca  a zamestnanca vykon{vajúceho pr{ce vo 

verejnom z{ujme (ďalej len št{tny zamestnanec)  stanovuje na z{klade všeobecne  

uzn{vaných a všeobecne uplatňovaných mor{lnych pravidiel a hodnôt 

spoločenského styku z{sady spr{vania št{tneho zamestnanca pri vykon{vaní št{tnej 

služby. Cieľom Etického kódexu št{tneho zamestnanca (ďalej len kódex) je stanoviť a 

podporovať z{kladné z{sady a pravidl{ spr{vania sa št{tneho zamestnanca pri 

výkone št{tnej služby a vytv{rať tak z{klad pre budovanie a udržiavanie dôvery 

verejnosti vo výkon št{tnej spr{vy a iných št{tnych z{ležitostí.  

Obsahom kódexu sú z{kladné pravidl{ spr{vania št{tneho zamestnanca, ktoré 

je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi a 

pr{vnickými osobami, s predstavenými a inými št{tnymi zamestnancami.  

 

Čl{nok I.  

Z{kladné ustanovenia  

Kódex je súborom z{väzných noriem spr{vania sa št{tneho zamestnanca. 

Kódex ako z{kladn{ etick{ norma spr{vania sa zamestnancov nadväzuje na 

pr{va a povinnosti stanovené všeobecne z{väznými pr{vnymi predpismi a etickými 

princípmi. Jeho účelom je vytv{rať a podporovať žiaduce štandardy spr{vania sa 

št{tneho zamestnanca pri výkone št{tnej služby a stanoviť tak z{kladné pravidl{ 

vystupovania št{tneho zamestnanca z hľadiska etiky spoločenského styku 

s fyzickými a pr{vnickými osobami a inými št{tnymi zamestnancami.  

Čl{nok II.  

Všeobecné z{sady  

1. Št{tny zamestnanec je pri výkone št{tnej služby povinný zachov{vať vernosť 

Slovenskej republike, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

z{kony, z{kony, ostatné všeobecne z{väzné pr{vne predpisy a služobné 

predpisy, vr{tane ustanovení tohto kódexu.  

2. Št{tny zamestnanec plní úlohy vyplývajúce z jeho služobného postavenia 

osobne, zodpovedne, včas a riadne. Je povinný zdržať sa pri výkone týchto 

povinností, ale aj mimo priameho výkonu služobných povinností, 

akéhokoľvek spr{vania, ktoré by mohlo narušiť v{žnosť št{tnej služby.  



3. Pri plnení služobných povinností kon{ št{tny zamestnanec profesion{lne. 

Rozhoduje na z{klade riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom db{ na 

rovnosť účastníkov a spr{va sa tak, aby nenarúšal dôveru verejnosti v 

nestrannosť a objektivitu svojho rozhodovania. Št{tnu službu vykon{va na 

vysokej odbornej úrovni, ktorú si prehlbuje priebežným vzdel{vaním.  

4. Št{tny zamestnanec kon{ s verejnosťou, ako aj s ostatnými zamestnancami 

služobného úradu a so zamestnancami iných úradov čestne, korektne a v 

súlade so z{sadami slušného spr{vania. 

Čl{nok III.  

Konflikt z{ujmov  

1. Št{tny zamestnanec kon{ vždy vo verejnom z{ujme a je povinný zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného z{ujmu s osobnými 

z{ujmami št{tneho zamestnanca, jemu blízkych osôb alebo iných fyzických 

osôb a pr{vnických osôb. Na akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt 

z{ujmov je povinný bezodkladne upozorniť svojho predstaveného. 

2. Št{tny zamestnanec sa nezúčastňuje žiadnej činnosti, ktor{ by bola v rozpore s 

riadnym plnením jeho služobných povinností. 

3. Št{tny zamestnanec kon{ politicky neutr{lnym spôsobom a podporuje výkon 

kompetencií služobného úradu. 

4. Št{tny zamestnanec sa vyhýba činnosti, ktor{ by poškodzovala dôveru 

verejnosti a jeho služobného úradu v jeho schopnosť plniť služobné úlohy 

nestranne. 

Čl{nok IV.  

Dary a iné výhody  

1. Št{tny zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma žiadne dary, ani iné výhody, 

ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodovanie a profesion{lny prístup vo 

veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za pr{cu, ktor{ je jeho 

povinnosťou. To sa nevzťahuje na ocenenia poskytnuté št{tnemu 

zamestnancovi služobným úradom za z{sluhy a pri mimoriadnych 

udalostiach. 

2. Ocenenia poskytnuté št{tnemu zamestnancovi pri ofici{lnych príležitostiach, 

ktoré nebolo možné odmietnuť, sú majetkom Slovenskej republiky a št{tny 

zamestnanec je povinný ich odovzdať svojmu predstavenému. Vedúci 

služobného úradu rozhodne o naložení s takýmto darom. 

3. Št{tny zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním v 

št{tnej službe dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť 

preuk{zanú službu, alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa 

narušila nestrannosť a objektivita jeho konania a rozhodovania. 



Čl{nok V.  

Zneužitie služobného postavenia  

1. Št{tny zamestnanec počas vykon{vania št{tnej služby ani po jeho skončení 

nezneužíva výhody vyplývajúce z jeho služobného postavenia ani inform{cie 

získané pri plnení služobných úloh na získanie akéhokoľvek majetkového 

alebo iného prospechu pre seba, jemu blízke osoby alebo iné fyzické a 

pr{vnické osoby.  

2. Št{tny zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu spojenú s jeho 

postavením v št{tnej službe.  

3. Št{tny zamestnanec nezneužíva svoje postavenie voči iným št{tnym 

zamestnancom, najmä vynucovaním spr{vania nad r{mec ich služobných 

povinností.  

4. Predstavený nevyžaduje od podriadených št{tnych zamestnancov plnenie 

služobnej úlohy, ktor{ je v rozpore so všeobecne z{väznými pr{vnymi 

predpismi a služobnými predpismi, nepatrí podľa osobitných predpisov do 

pôsobnosti služobného úradu alebo patrí do výlučnej pôsobnosti 

predstaveného, v opačnom prípade podriadený št{tny zamestnanec upozorní 

predstaveného na túto skutočnosť. V prípade, že predstavený trv{ na splnení 

úlohy, je povinný to ozn{miť písomne.  

5. Št{tny zamestnanec domnievajúci sa, že sa od neho vyžaduje, aby konal 

spôsobom, ktorý je nez{konný, nespr{vny alebo neetický, ktorý m{ za 

n{sledok zlé hospod{renie, alebo je inak nezlučiteľný s týmto kódexom, 

písomne ozn{mi túto z{ležitosť vedúcemu služobného úradu.  

6. Št{tny zamestnanec nezadržiava inform{cie, ktoré majú byť riadne zverejnené 

a neposkytuje inform{cie, o ktorých vie, že sú nespr{vne alebo zav{dzajúce a 

zachov{va mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone 

št{tnej služby, pokiaľ nebol tejto povinnosti zbavený vedúcim služobného 

úradu alebo na z{klade osobitného predpisu. T{to povinnosť trv{ i po 

skončení št{tnozamestnaneckého pomeru. 

Čl{nok VI.  

Spoločné ustanovenia 

1. Št{tny zamestnanec chr{ni majetok št{tu pred poškodením, zničením a 

zneužitím. Zverené prostriedky využíva čo najefektívnejšie v súlade s účelom, 

na ktorý boli určené a nezneužíva ich na dosiahnutie osobného prospechu.  

2. Št{tny zamestnanec upozorní predstaveného na porušenie všeobecne 

z{väzných pr{vnych predpisov, služobných predpisov alebo tohto kódexu 

iným št{tnym zamestnancom bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o 

porušení dozvie.  

  
 


