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Vymedzenie pojmu štátna služba a verejná služba
Štátna služba a služobný pomer v historickom kontexte
Systémy štátnej služby
Štátna služba v európskom kontexte
Riadenie, koordinácia, hodnoty a princípy štátnej služby
Právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby
Štátna služba (štátnozamestnanecký pomer a služobný pomer) ako pracovnoprávny vzťah
Predmet, obsah a subjekty právnych vzťahov pri výkone štátnej služby
Náležitosti právnych úkonov a ich neplatnosť v služobnom pomere
Zabezpečenie a zánik práv a povinností zo služobného pomeru
Oznamovanie (vyhlasovanie a doručovanie) rozhodnutí v služobnom pomere
Počítanie času v služobnom pomere
Druhy služobných pomerov
Založenie a vznik služobného pomeru
Prijímacie konanie a Podmienky prijatia
Založenie a vznik služobného pomeru
Služobná prísaha
Skúšobná doba
Obsahové náležitosti rozhodnutia o prijatí
Všeobecne o zmenách služobného pomeru
Zásady kariérneho postupu príslušníka PZ
Vymenovanie do hodnosti, povýšenie do vyššej hodnosti a prepožičanie hodností
Ustanovenie, vymenovanie, odvolanie z funkcie a určenie za vyšetrovateľa
Prevedenie na inú funkciu a preloženie na inú funkciu
Prevelenie a povolanie
Služobná cesta, zahraničná služobná cesta a odborná stáž pedagogického zamestnanca
Poverenie zastupovaním alebo výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie
Zaradenie do zálohy, typy záloh
Dočasné pozbavenie výkonu služby (suspendácia)
Všeobecne o skončení služobného pomeru
Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe
Uvoľnenie zo služobného pomeru
Prepustenie zo služobného pomeru
Formálnoprávne a hmotnoprávne podmienky platnosti prepustenia (doručovanie rozhodnutia o prepustení,
prítomnosť zákonom stanoveného dôvodu na prepustenie, zákaz prepustenia, dodržanie lehoty na prepustenie v
prípadoch určených zákonom, predchádzajúce prerokovanie návrhu na prepustenie, resp. súhlas odborového
orgánu s prepustením)
35. Skončenie služobného pomeru stratou hodnosti, skončenie služobného pomeru zákazom činnosti výkonu funkcie
policajta, skončenie služobného pomeru uplynutím dočasnej štátnej služby, skončenie služobného pomeru
úmrtím policajta, skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť na zaradenie do stálej štátnej služby,
skončenie služobného pomeru pre nezískanie policajného vzdelania
36. Posudok o služobnej činnosti a potvrdenie o zamestnaní a nároky z neplatného skončenia služobného pomeru
37. Služobné hodnotenie, Priebežné hodnotenie

38. Všeobecne o služobnej disciplíne
39. Práva a povinností policajta (základné práva policajta, základné povinnosti policajta, povinnosti vyplývajúce zo
znenia služobnej prísahy, základné povinnosti nadriadeného, ostatné povinnosti príslušníka PZ, niektoré
povinnosti vyplývajúce z vybraných interných predpisov)
40. Disciplinárna právomoc
41. Disciplinárne odmeny, vyznamenania a ocenenia v PZ
42. Disciplinárne opatrenia a ďalšie sankcie a postihy za porušenie služobnej disciplíny
43. Platové náležitosti a ďalšie náležitosti policajtov
44. Služobný príjem, služobný plat a ich zložky, charakteristika platových tried príslušníkov PZ
45. Výplata a zrážky zo služobného príjmu
46. Náhrada výdavkov pri plnení služobných úloh
47. Naturálne náležitosti
48. Dĺžka a rozvrhnutie času služby
49. Služba vykonávaná nad základný čas služby a služobná pohotovosť
50. Dovolenka a dodatková dovolenka
51. Prestávky v službe a nepretržitý odpočinok medzi dvoma službami a v týždni
52. Služobné voľno pre prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného záujmu
53. Služobné voľno pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe
54. Poskytovanie služobného voľna policajtovi v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby
55. Služobné voľno bez nároku na služobný plat
56. Čas služby v rovnomernom režime a vzťah iných dôb
57. Čas služby v nerovnomernom režime a vzťah iných dôb
58. Výpočet mesačného fondu času služby pri nerovnomernom rozvrhnutí času služby policajta
59. Vykazovanie celodenných neprítomností pri nerovnomernom rozvrhnutí času služby policajta
60. Pojem, funkcie a predpoklady zodpovednosti za škodu v služobnom pomere
61. Zodpovednosť policajta za škodu spôsobenú služobnému úradu
62. Zodpovednosť služobného úradu za škodu
63. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výkone štátnej služby
64. Podmienky výkonu štátnej služby
65. Stravovanie policajtov
66. Príspevok na bývanie
67. Príspevok na rekreáciu
68. Získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie
69. Úschova zvrškov
70. Zdravotná starostlivosť
71. Psychologická starostlivosť
72. Preventívna rehabilitácia
73. Osobitné podmienky výkonu štátnej služby policajtiek
74. Materská dovolenka, rodičovská dovolenka a prestávky na dojčenie
75. Sociálna oblasť a tvorba sociálneho fondu
76. Konanie vo veciach služobného pomeru príslušníkov PZ
77. Procesné zásady konania vo veciach služobného pomeru
78. Subjekty konania
79. Začatie konania, priebeh konania a ukončenie konania
80. Rozhodnutie v služobnom pomere, platnosť, právoplatnosť, účinnosť a vykonateľnosť rozhodnutí
81. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
82. Výkon rozhodnutia
83. Činnosť, postavenie a formy spoluúčasti odborových orgánov v služobnom pomere
84. Sociálne zabezpečenie policajtov a jeho postavenie voči všeobecného systému sociálneho zabezpečenia
85. Nemocenské zabezpečenie a jeho dávky

86.
87.
88.
89.

Úrazové zabezpečenie a jeho dávky
Výsluhové zabezpečenie a jeho dávky
Služby sociálneho zabezpečenia
Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia policajtov

