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1.

NOVELA ZÁKONA O VÝKONE TRESTU ODŇATIA SLOBODY
Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody upravuje niektoré ustanovenia, ktorých súčasné znenie a výklad spôsobujú značné
problémy v aplikačnej praxi ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Jedná sa najmä o nahliadanie do korešpondencie odsúdeného, styku odsúdeného s inými osobami a zahladenie disciplinárnych trestov.

2.

ZMENY V ZÁKONE O POSKYTOVATEĽOCH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Prijatá novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov sa dotkla širokého okruhu vzťahov a sprievodne novelizovala i ďalšie
predpisy. Aké zmeny budú od 1. apríla 2013 účinné napr. v oblasti vydávania povolení na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej
zdravotnej služby, alebo v ktorých prípadoch nebude na špecializované ošetrenie potrebné odporúčanie ošetrujúceho lekára,
sa dočítate v celom článku.

3.

NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH
Novela zákona o potravinách zavádza nové oprávnenia orgánov kontroly, zvýšenie sadzieb pokút ako aj nové informačné povinnosti. Uvedené opatrenia by podľa vlády Slovenskej republiky mali viesť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí
a ochrany spotrebiteľa na trhu.

4.

ZABEZPEČOVANIE ROZPOČTOVEJ ZODPOVEDNOSTI V EURÓPSKEJ ÚNII
Zmyslom zákona o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii je
upraviť vo vnútroštátnom práve pôsobnosť orgánov Slovenskej republiky pri vykonávaní niektorých práv a povinností, ktoré jej
vyplývajú zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Opatrenia a postupy v rámci posilnenia
rozpočtovej zodpovednosti a koordinácie hospodárskych politík v hospodárskej a menovej únii vyplývajúce z uvedenej Zmluvy
majú byť v plnej miere v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.

PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
S cieľom zvýšenia ochrany životného prostredia bola v roku 2010 prijatá na úrovni Európskej únie nová smernica. Jej transpozíciu
do slovenského právneho poriadku zabezpečuje novoprijatý zákon o zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia, ktorý nadobudne účinnosť 15. marca 2013.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O OCHRANE NEFAJČIAROV
Podľa navrhovanej novely zákona o ochrane nefajčiarov by sa zákaz fajčenia rozšíril aj na elektronické cigarety a rastlinné cigarety.
Po schválení novely by bolo zakázané fajčiť aj v obchodných domoch, spoločných stravovacích zariadeniach, kde sa dovážajú
už pripravené pokrmy alebo v nekrytých športových zariadeniach. Návrh novely tiež počíta so zvýšením sadzieb pokút za nedodržanie zákazu fajčenia.

NOVELA ZÁKONA O VÝKONE

TRESTU ODŇATIA SLOBODY
Zákon č. 461/2012 Z. z. (ďalej len „novela“) zmenil s účinnosťou odo dňa 1. januára 2013 zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody (ďalej len
„zákon o výkone trestu“). Účelom novely je upraviť niektoré ustanovenia,
ktorých praktická realizácia prinášala
aplikačné problémy.
Zákaz nahliadania
do korešpondencie
odsúdeného

Do účinnosti novely bolo v zmysle ustanovenia § 25 ods. 3 písm. c) neprípustné
nahliadanie do korešpondencie medzi
odsúdeným a medzinárodnými orgánmi
a medzinárodnými organizáciami, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv. Absencia zákonnej úpravy
neprípustnosti korešpondencie medzi
odsúdeným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky na ochranu ľudských práv
spôsobovala nejednotnosť aplikačného
výkladu, preto bolo potrebné takéto
obmedzenie výslovne zaradiť do predmetného ustanovenia. Nové znenie ustanovenia § 25 ods. 3 písm. c) zákona
o výkone trestu už rozširuje účinnosť
predmetného ustanovenia aj na korešpondenciu medzi odsúdeným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré
sú príslušné na prejednanie podnetov
alebo sťažností týkajúcich sa ochrany
ľudských práv. Slovenským orgánom na
ochranu ľudských práv je napríklad verejný ochranca ľudských práv.

Styk odsúdeného
s inými osobami

Ďalšou zmenou je nové znenie ustanovenia § 38. Uvedené ustanovenie pojednáva o styku odsúdeného s inou osobou
ako advokátom. Predchádzajúca právna úprava stanovovala právo odsúdeného na poskytovanie právnej pomoci
advokátom alebo inou osobou, ktorá
ho zastupuje v inej právnej veci, ktorá
môže v medziach svojho splnomocnenia korešpondovať a hovoriť s odsúdeným. Iná právna vec je právna vec odlišná od právnej veci, v ktorej bola
osoba odsúdená a vykonáva trest odňatia slobody. Rozhovor sa mohol uskutočniť len v čase a rozsahu nenarúšajúcom ústavný poriadok. Riaditeľ Ústavu
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na výkon trestu odňatia slobody bol pred
novelou povinný zabezpečiť, aby určený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže mohol rozhovor medzi odsúdeným a advokátom vidieť, nie však
počuť.
Novela zachováva znenie uvedeného
ustanovenia, avšak ho dopĺňa a precizuje. Po novom je riaditeľ Ústavu na
výkon trestu odňatia slobody (ďalej
len „riaditeľ ústavu“) nielen povinný
zabezpečiť, aby mohli odsúdený a iná
osoba viesť rozhovor, ale zároveň má
oprávnenie určiť podmienky a spôsob
vykonania rozhovoru. Na vedenie korešpondencie a rozhovor odsúdeného s inou
osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, alebo advokátom, ktorý ho
zastupuje v inej právnej veci, sa v určitých prípadoch vyžaduje predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si tiež
môže vyhradiť svoju prítomnosť. Jedná
sa o prípady, ak je proti odsúdenému
vedené trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby podľa § 71 Trestného poriadku a súd rozhodol o primeranom uplatnení obmedzenia podľa ustanovenia
§ 84 Trestného poriadku. Obmedzenie
môže spočívať napríklad v zákaze styku s určitými spoluobvinenými, v kontrole korešpondencie alebo v obmedzení návštev, pričom nesmie presiahnuť
dobu väzby.
Zmeny nastali aj v zahladení disciplinárnych trestov. Konanie o disciplinárnych previneniach a disciplinárnych odmenách upravuje tretí oddiel zákona
o výkone trestu. Novým znením ustanovenia § 61 sa precizovala úprava nejednotne aplikovaného zahladzovania
disciplinárnych trestov. Po novom, ak
bolo odsúdenému uložených viac disciplinárnych trestov, zahladí sa mu disciplinárny trest, ktorý mu bol uložený
ako prvý v poradí, ak odsúdený po
dobu 1 roka od vykonania rozhodnutia
o uložení disciplinárneho trestu riadne
plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada. Uvedená lehota sa počíta od vykonania posledného rozhodnutia o ulo-

Zahladenie
disciplinárnych
trestov

žení disciplinárneho trestu. Ďalší disciplinárny trest možno odsúdenému na
základe jeho žiadosti zahladiť, ak po
dobu najmenej 2 mesiacov od zahladenia prvého disciplinárneho trestu riadne plnil svoje povinnosti a nedopustil
sa v uvedenej lehote disciplinárneho
previnenia. Zahladiť disciplinárny trest
namiesto uloženia disciplinárnej odmeny môže po novom nielen príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý
disciplinárny trest uložil, ale aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže
s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou
právomocou, napr. pri premiestnení odsúdeného do iného ústavu na výkon
trestu odňatia slobody.
Článok II novely mení prechodné ustanovenie zákona č. 233/1995 Z. z. o súd-

nych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok). Podľa doplneného ustanovenia § 243 občana Slovenskej republiky, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie v odbore právo v Českej
a Slovenskej Federatívnej Republike
alebo v Českej republike do 31. decembra 1993 a nespĺňa podmienku vzdelania podľa § 10 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku, nemožno od 1. januára
2013 vymenovať za exekútora. Podľa
uvedenej právnej úpravy už nebude
možné, aby sa občan Slovenskej republiky uchádzajúci sa o vymenovanie za
súdneho exekútora, dovolával prekonaného ustanovenia § 231 Exekučného
poriadku. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na exekútorov, ktorí boli vymenovaní za exekútorov do 31. decembra 2012.

Novela Exekučného
poriadku

ZMENY V ZÁKONE

O POSKYTOVATEĽOCH
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Dňa 5. februára 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“
alebo „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).
Nová právna úprava ustanovila, že podľa § 3 zákona predstavuje zdravotnícke
povolanie súbor pracovných činností
zdravotníckeho pracovníka (napr. lekár
so špecializáciou v odbore urgentná
medicína), ktorí vykonávajú činnosti pri
zabezpečovaní záchrannej zdravotnej
služby prostredníctvom operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby.
Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele zákona, podľa doterajšej právnej
úpravy sa v aplikačnej praxi spochybňovalo, či títo zdravotnícki pracovníci sú
vôbec zdravotníckymi pracovníkmi, nakoľko operačné stredisko nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Označenie

Novela precizovala ustanovenia týkajúce sa označenia univerzitnej a fa2

kultnej nemocnice pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice. Upravuje sa zákaz pre inú
osobu používať vo svojom názve alebo
obchodnom mene slová univerzitná nemocnica a fakultná nemocnica. Dané
označenie je oprávnený používať len
taký držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti, ktorý spĺňa kritéria označenia upravené ustanovením § 7 ods. 8
a ods. 7 zákona.
Doplnením ust. § 13 ods. 8 novela precizovala náležitosti žiadosti o vydanie
povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Žiadateľ k žiadosti o vydanie uvedeného povolenia doloží okrem doterajšej úpravy aj doklad o personálnom
zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby
a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby. Predmetné
náležitosti doposiaľ absentovali, čím
vznikal nesúlad medzi náležitosťami
žiadosti a náležitosťami hodnotených
kritérií v procese výberového konania.

Vydanie povolenia

Na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby sa vykonáva výberové konanie
prevádzkované Ministerstvom zdravotníctva SR. Kritériami pre hodnotenie žiadostí na vydanie povolenia sú (1) personálne zabezpečenie prevádzkovania
ambulancie záchrannej zdravotnej služby, (2) materiálno-technické vybavenie
ambulancie záchrannej zdravotnej
služby a (3) výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Novela medzi
kritériá na hodnotenia žiadosti doplnila štvrté, ktorým je (4) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej
služby.
O výsledku výberového konania zhotovuje komisia správu. Náležitosti predmetnej správy upravuje novozavedené
ust. § 14 ods. 12 zákona. Podľa neho
bude správa obsahovať (1) vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie a (2) vytvorené poradie
účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.
Vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru boli zdravotnícke povolania
rozšírené o nové, a to zubný asistent.
Uvedené zdravotnícke povolanie sa
uplatní v ambulanciách zubného lekára.
Nové ustanovenie § 41a upravuje spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania. Vzhľadom na celkovú náročnosť
špecializačného štúdia novela zaviedla
špecializačnú skúšku ako záverečná
skúška. Z dôvodu zavedenia plurality
ďalšieho vzdelávania a vzájomnej objektívnej kontroly kvality vzdelávacími
ustanovizňami boli do skúšobných komisií začlenení špecialisti významní vo
svojom odbore, ktorí pôsobia vo vzdelávacích ustanovizniach. Certifikačná príprava sa podľa novej úpravy ukončuje
záverečnou skúškou, ktorou je tzv. certifikačná skúška. Na jej vykonanie má
byť ustanovená skúšobná komisia.
Nové znenie zákona o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti vytvorilo ustanovením § 47h samostatnú stavovskú
organizáciu pre zdravotníckych záchranárov, a to Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov.
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Prijaté zmeny sa dotkli i ďalších zákonov, konkrétne zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), zákona č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej
zdravotnej službe v znení neskorších
predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou v znení
neskorších predpisov.

Sprievodné
novelizácie

Špecializovanou ambulantnou starostlivosťou rozumieme starostlivosť poskytovanú lekárom so špecializáciou
v odbore inom, než všeobecné lekárstvo
(napríklad ortopédom), ďalej zubným
lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Novela expressis verbis vymedzila,
v ktorých prípadoch sa na vykonanie
špecializovanej starostlivosti nebude
vyžadovať odporúčanie ošetrujúceho
lekára, a to (1) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti
poskytovanej v špecializovanom odbore psychiatria, dermatovenerológia a oftalmológia, pokiaľ sa jedná o predpísanie
okuliarov, (2) na každé ďalšie súvisiace
poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí
lekár špecialista, (3) do 24 hodín od
vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny
zdravotného stavu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, (4) v prípade dispenzarizácie (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou)
a (5) v prípade ochranného ambulantného liečenia.
Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nadobudne účinnosť 1. apríla 2013 s výnimkou článku VI
druhého a siedmeho bodu, ktoré sa dotýkajú zmien v zákone č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov. Uvedená výnimka nadobudne účinnosť až 1. januára 2014.

Účinnosť

NOVELA ZÁKONA O POTRAVINÁCH
Dňa 5. februára 2013 bola v Národnej
rade SR schválená novela zákona
č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej
len „zákon o potravinách“), ktorá
s účinnosťou od 1. apríla 2013 sprísni
pravidlá posudzovania kvality a bezpečnosti potravín.
Nové oprávnenia
orgánu úradnej
kontroly potravín

Novela zavádza nové opatrenia, ktoré
môže uložiť orgán úradnej kontroly
potravín (ďalej len „orgán kontroly“)
na základe výsledkov kontroly u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku
(ďalej len „prevádzkovateľ“). Orgán kontroly bude na základe doplneného
ustanovenia § 20 odseku 12 oprávnený
nariadiť prevádzkovateľovi (1) okamžite stiahnuť potraviny z trhu, (2) zničiť
potraviny na vlastné náklady, (3) znehodnotiť potraviny použitím chemických prostriedkov alebo mechanických
prostriedkov, (4) oznámiť upozornenia
na riziká nebezpečných potravín a (5)
pozastaviť prevádzku alebo zatvoriť
pre vádzkareň, ak nie je bezodkladne
možné odstrániť zistené nedostatky.
Prevádzkovateľ bude povinný pozastaviť alebo zatvoriť prevádzkareň najmä
pri (1) uvádzaní potravín na trh po dátume ich spotreby, (2) zistení prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu,
(3) nedodržiavaní podmienok skladovania potravín, (4) zistení potravín neznámeho pôvodu, alebo (5) prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby, po
dátume minimálnej trvanlivosti, na zmenenie krajiny pôvodu alebo v neschválenej prevádzkarni. Ak orgán kontroly
nariadi zničenie potraviny, bude môcť
prevádzkovateľovi zakázať jazdu vozidlom do splnenia nariadeného opatrenia
alebo nariadiť jazdu vozidla do určeného cieľa na splnenie nariadeného opatrenia.

Zhromažďovanie
informácií

Štátna veterinárna a potravinová správa
bude po novom kompetentná zhromažďovať informácie o prevádzkovateľoch,
zisteniach úradnej kontroly potravín
a ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej
kontroly potravín. Uvedené informácie
sa budú využívať na interné potreby
a na účely informovania verejnosti
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o nebezpečných potravinách. Orgán kontroly bude tiež povinný zverejňovať na
svojom webovom sídle právoplatné
rozhodnutia počas troch mesiacov odo
dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.
Prevádzkovateľom, ktorých obrat v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 miliónov Eur, pribudne
v zmysle ustanovenia § 12a povinnosť
dvakrát ročne, a to do 31. januára a do
31. júla informovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
o údajoch predošlého kalendárneho
polroka. Obsahom informácie bude
percentuálny podiel každej z prvých
piatich krajín pôvodu, ktoré sú najviac
zastúpené podľa obratu na potravinách
z celkovej ponuky a na predaji potravín.
Ministerstvo po oznámení uvedených
údajov vydá zoznam prevádzkovateľov
s uvedeným percentuálnym podielom
výrobkov vyrobených v Slovenskej republike a doručí ho prevádzkovateľom
uvedeným v zozname na zverejnenie
do 28. februára a do 31. augusta. Prevádzkovatelia budú následne povinní
vyvesiť doručený zoznam na každom
vstupe do svojej prevádzkarne určenej
pre konečného spotrebiteľa a zverejniť ho na svojom webovom sídle. Pri
nesplnení uvedených informačných povinností bude prevádzkovateľom hroziť
pokuta až do výšky 100.000 Eur.

Informačná
povinnosť veľkých
prevádzkovateľov

Príjemcovia a dovozcovia zásielky, ktorá obsahuje živočíšne produkty, nespracovanú zeleninu alebo ovocie z iného
členského štátu Európskej únie, budú
po novom povinní nahlásiť najneskôr
24 hodín vopred príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe príchod uvedenej zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh
zásielky a jej množstvo.

Informačná
povinnosť dovozcu
a príjemcu potravín

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky sa novelou
zruší s účinnosťou od 1. apríla 2013.
Dôvodom zrušenia vyhlášky je efektívnejšie postihovanie porušení zákona
o potravinách a osobitných predpisov,

čo vyplýva z praktických skúseností kontrolných orgánov.
Sankcie

Novela prinesie aj sprísnenie sankcií za
porušenie zákona o potravinách. Súčasné trojdelenie sankcií podľa veľkosti
prevádzky novela ruší v súvislosti s už
uvedeným zrušením vyhlášky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky.
Výška sankcií odstupňovaná súčasným
znením ustanovenia § 28 podľa veľkosti prevádzky sa po novom nahradí jednotnými sankciami platiacimi súčasne
pre právnické osoby aj fyzické osoby
podnikateľov. Horné hranice pokút sa
novelou zvýšia až na dvojnásobok. Skutková podstata porušenie zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín,
manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh sa z dôvodu závažnosti presúva z ustanovenia § 28 ods. 1 do ods. 2.
Oproti súčasnému postihu pokutou vo
výške do 500 Eur bude po novele hroziť za uvedené porušenie pokuta vo výške od 100 Eur do 10.000 Eur. Obdobne
sa presúva skutková podstata umiestnenie potraviny na trh po uplynutí dátumu
spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti z usta no venia
§ 28 ods. 2 do odseku 4, čím sa zvýši
horná hranica pokuty za uvedené porušenie zo súčasných 50.000 Eur na
500.000 Eur. Novela zavádza pokutu
od 100 Eur do 5.000 Eur pre obce, ak
vopred nenahlásia predaj potravín na

trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Uvedená povinnosť im vyplýva
aj zo súčasného znenia ustanovenia
§ 26 ods. 3, avšak za jej porušenie nebola ustanovená žiadna sankcia. Zvýšia
sa tiež sankcie pri opakovanom porušovaní povinností, a to zo súčasných od
500.000 Eur do 2.000.000 Eur na nových
od 1.000.000 Eur do 5.000.000 Eur.
Z dôvodu nevykonateľnosti sa zo zákona o potravinách vypúšťa možnosť uložiť pokutu za porušenie ustanovení
predmetného zákona v blokovom konaní, čo sa však nedotkne pokút za priestupky podľa ustanovenia § 29.
Zvýšenie sa dotkne aj pokút za priestupky podľa ustanovenia § 29. Horná
hranica pokuty za priestupky sa zvýši
z 1.000 Eur na 4.000 Eur, pri opakovanom priestupku z 2.000 Eur na 8.000 Eur.
Možnosť uložiť za priestupok pokutu
v blokovom konaní zostáva zachovaná
aj po novele, pričom sa jej horná hranica zvýši zo súčasných 500 Eur na
2.000 Eur.
Novela sa dotkne aj zákona č. 178/1998
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach, zákona č. 142/2000 Z. z.
o metrológii, zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

ZABEZPEČOVANIE ROZPOČTOVEJ

ZODPOVEDNOSTI V EURÓPSKEJ ÚNII
Nový zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní
rozpočtovej zodpovednosti v Európskej
únii (ďalej len „zákon“) vypracovalo
Ministerstvo financií SR v zmysle úlohy
D.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2012 k návrhu
na uzavretie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.
Zmluvy o stabilite,
koordinácii a správe
v hospodárskej
a menovej únii

Rokovania o obsahu Zmluvy o stabilite,
koordinácii a správe v hospodárskej
a menovej únii (ďalej len „Zmluva“) začali v polovici roku 2011, kedy, ako vy5

plýva z dôvodovej správy k zákonu, bolo
zrejmé, že okrem Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ďalej len „ESM“),
ktorý rieši ohrozenie finančnej stability
krajín Eurozóny, je potrebné zaviesť aj
preventívne opatrenia. Takéto preventívne opatrenia by mali zaručiť dodržiavanie rozpočtovej zodpovednosti. Mali
by byť zamerané na predchádzanie situácií, kedy krajina potrebuje požiadať
o stabilizačnú pomoc z ESM.
Zmluvné strany schválili dodatočné
pravidlá regulácie ekonomickej správy
v rámci Európskej únie v podobe cieľovej

Sprievodné
novelizácie

hodnoty štrukturálneho salda a povinnosti vytvorenia automatického mechanizmu na zavedenie korekčných opatrení.
Zmluvné strany sa zaviazali hospodáriť
s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom verejnej správy. Od uvedeného
cieľa je možné sa odchýliť iba v prípade, ak nastanú výnimočné okolnosti
definované v Zmluve. Možnosť prekročenia deficitu je prípustná len za stavu
výnimočných dočasných okolností, ako
je nezvyčajná udalosť mimo kontroly
dotknutej zmluvnej strany, ktorá má
veľký vplyv na finančnú pozíciu verejnej
správy alebo obdobia prudkého hospodárskeho poklesu, v zmysle ich vymedzenia v revidovanom Pakte stability
a rastu, a to za predpokladu, že dočasné odchýlenie sa dotknutej zmluvnej
strany od jej strednodobého cieľa neohrozí fiškálnu udržateľnosť v strednodobom horizonte.
Nový zákon

Nový zákon upravuje zastupovanie Slovenskej republiky na rokovaniach summitu eurozóny, povinnosti Ministerstva
financií SR vyplývajúce zo Zmluvy
v súvislosti s predkladaním programov
rozpočtového a ekonomického partnerstva a s ich uplatňovaním, predkladaním plánov vydávania štátnych dlhopisov Rade Európskej únie a Európskej
komisie. Upravuje tiež pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva financií SR v súvislosti s postupom
pri podávaní podnetu na začatie konania na Súdnom dvore Európskej únie
proti zmluvnej strane, ak niektorá zo
zmluvných strán porušuje pravidlá určené Zmluvou.
Podľa zákona bude na rokovaniach eurozóny, ktoré sa konajú za účelom prerokovania základných pravidiel a budúcej spolupráce v oblastiach určených
fiškálnou zmluvou, Slovenskú republiku
zastupovať predseda vlády SR.
Ministerstvu financií SR zákon ukladá
povinnosť Rade Európskej únie a Európskej komisii predkladať (1) programy rozpočtového a ekonomického partnerstva na účely ich schválenia a monitorovania a uplatňovať tieto programy
a (2) predbežné správy o plánoch vydávania štátnych dlhopisov.
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Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona bude Ministerstvo spravodlivosti SR na základe
podnetu Ministerstva financií SR a po
predchádzajúcom schválení vládou SR
predkladať na Súdny dvor Európskej únie
návrh na začatie konania proti zmluvnej
strane v prípade, že existujú oprávnené
domnienky, že niektorý z členských štátov porušil ustanovenia Zmluvy týkajúce sa povinnosti zaviesť fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus.
Ministerstvo financií SR bude povinné
dať podnet na podanie uvedeného návrhu Ministerstvu spravodlivosti SR, ak
v deň uverejnenia správy Európskej komisie budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky: (1) Slovenská republika je členom vopred určenej skupiny
členských štátov Európskej únie vykonávajúcich predsedníctvo Rady Európskej
únie, (2) Slovenská republika nie je
v správe Európskej komisie považovaná
za štát, ktorý nesplnil povinnosť zaviesť
príslušné fiškálne pravidlá a korekčný
mechanizmus, (3) proti Slovenskej republike sa nevedie konanie na Súdnom
dvore Európskej únie podľa fiškálnej
zmluvy a (4) Slovenskej republike nie
je znemožnené podať takýto návrh
z iných dôvodov v súlade so všeobecnými zásadami medzinárodného práva.
Následne bude na návrh Ministerstva
spravodlivosti SR vláda povinná uznesením rozhodnúť o postupe podľa
§ 4 ods. 1 zákona najneskôr do jedného mesiaca od prijatia správy Európskej komisie Slovenskou republikou.
Rovnaký postup sa primerane použije
aj na späťvzatie návrhu na začatie konania pred Súdnym dvorom Európskej
únie, ak sa v novej správe Európskej
komisie dospelo k záveru, že skončilo
porušenie ustanovenia fiškálnej zmluvy upravujúceho povinnosť zaviesť príslušné fiškálne pravidlá a korekčný
mechanizmus zmluvnou stranou fiškálnej zmluvy, proti ktorej tento návrh
smeroval.
Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej
republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia
v Zbierke zákonov SR.

Začatie konania
proti zmluvnej
strane

PREVENCIA A KONTROLA

ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Európsky parlament a Rada prijali
smernicu 2010/75/Ú o priemyselných
emisiách, ktorá stanovila jasnejšie
pravidlá pre priemyselné podniky, ktoré majú zaistiť rovnosť pri uplatňovaní
požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia a tým vytvoriť jednotnú
platformu pre konkurencieschopnosť
podnikov v rámci Európskej únie. Smernica je jedným z prostriedkov sprísňovania pravidiel pre vypúšťanie emisie
z priemyselných zariadení v snahe o obmedzenie znečisťovania životného prostredia.
Právna úprava integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania je v súčasnosti
upravená v platnom a účinnom zákone
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov. Nakoľko vyššie uvedená smernica
priniesla rozsiahle zmeny, čiastočná novelizácia platného zákona by nebola
postačujúca. Z toho dôvodu Národná
rada SR 31.januára 2013 prijala nový
zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Zákon nadobudne účinnosť 15. marca
2013.
Proces integrovaného povoľovania sa
riadi všeobecnými princípmi a procesnými pravidlami Správneho poriadku.
Konanie o vydanie integrovaného povolenia zahŕňa jednotlivé kroky potrebné
na vydanie integrovaného povolenia
samostatne pre jednotlivé zložky, a to
ovzdušie, odpady, povrchové vody a podzemné vody, ochrana poľnohospodárskej pôdy, oblasť ochrany lesných pozemkov, oblasť ochrany zdravia ľudí,
oblasť veterinárnej ochrany územia,
v oblasti ochrany prírody a krajiny,
ukladania oxidu uhličitého.
Pojmy

Integrovanou prevenciou a kontrolou
znečisťovania rozumieme súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na
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obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Emisiou je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku
z bodového zdroja alebo z plošných
zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody
alebo pôdy.
Súčasťou integrovaného povoľovania
je napríklad udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií, určenie výnimiek z emisných limitov, konanie o povolenie,
o zmenu alebo zrušenie povolenia na
vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd, o určenie, zmenu alebo nahradenie nového ochranného pásma vodárenského zdroja, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov a podobne.
Žiadosť o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia predkladá inšpekcii prevádz kovateľ v elektronickej podobe
a v požadovanom počte vyhotovení v listinnej podobe.
Pokiaľ inšpekcia v priebehu konania zistí, že nie je možné v konaní pokračovať,
vyzve prevádzkovateľa na opätovné
doplnenie podkladov, pričom inšpekcia
určí po dohode s prevádzkovateľom
primeranú lehotu na doplnenie podkladov. Náležitosti žiadosti vrátane povinných príloh upravuje ust. § 7 nového
zákona.
Okrem účastníkov konania podľa Správneho poriadku sú účastníkmi integrovaného povoľovania aj obec, v ktorej
je povoľovaná prevádzka umiestnená
alebo podľa územného plánu alebo
územného rozhodnutia má byť umiestnená a zainteresovaná verejnosť. Podľa
ust. § 10 zainteresovanou verejnosťou
rozumieme (1) osobu alebo viacero
osôb, ich združenia alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá kona-

Účastníci konania

ním pri vydávaní povolenia pre novú
prevádzku alebo konaním pri vydávaní
povolenia podstatnej zmeny v činnosti
prevádzky alebo konaním pri prehodnocovaní a aktualizácii podmienok povolenia, alebo ktorá má alebo môže mať
na takomto konaní záujem, (2) osobu,
ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím
vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
priamo dotknutá, a to až do času, kým
sa preukáže opak alebo (3) právnickú
osobu, ktorá podporuje ochranu životného prostredia.
Rozhodnutia

Povolenie na činnosť v prevádzke vydáva inšpekcia, pokiaľ znečisťovanie
z nej nespôsobí prekročenie normy

kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky
podľa zákona a osobitných predpisov
upravujúcich konania, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania. Ak by
znečisťovanie z prevádzky spôsobilo prekročenie normy kvality životného prostredia a prekročenie by nebolo možné
odstrániť, bude môcť inšpekcia aj na
základe konania z vlastného podnetu
vydať rozhodnutie, ktorým nariadi činnosť v prevádzke obmedziť alebo vydá
rozhodnutie o zastavení činnosti v prevádzke. V rozhodnutí zároveň stanoví
opatrenia na dosiahnutie noriem kvality životného prostredia a termín dokedy majú byť tieto opatrenia zo strany
prevádzkovateľa realizované.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
ZÁKONA O OCHRANE NEFAJČIAROV

Vládny
návrh
novely
zákona
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
(ďalej len „návrh novely“ alebo „novela“) je v súčasnej dobe v štádiu prvého
čítania v Národnej rade SR. Po schválení by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla
2013.
Zákaz fajčenia
v zariadeniach
spoločného
stravovania

Zákon o ochrane nefajčiarov
č. 377/2004 Z. z. bol prijatý za účelom
ochrany nefajčiarov pred negatívnymi
účinkami fajčenia a iného spôsobu užívania tabaku. Súčasne čiastočne chráni aj samotných fajčiarov pred negatívnymi dopadmi fajčenia. Výraznejšie
zmeny v zákone o ochrane nefajčiarov
priniesla novela č. 87/2009 Z. z., ktorá
zaviedla povinnosť stavebne oddeliť
v zariadeniach spoločného stravovania
fajčiarske časti od nefajčiarskych. Súčasné znenie ustanovenia § 2 ods. 4 písm. i)
zákona o ochrane nefajčiarov definuje
zariadenie spoločného stravovania ako
zariadenie, ktoré poskytuje služby
spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Predmetná novelizácia sa preto nedotkla podnikov,
kde sa podávajú len nápoje, alebo kde
sa dovážajú už pripravené pokrmy. Novela by uvedené mala zmeniť a zákaz
by po novom platil aj v zariadeniach,
v ktorých sa podávajú pokrmy pripravené alebo vyrobené v inom zariadení.
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Návrh novely tiež precizuje, že stavebné oddelenie fajčiarskej časti od nefajčiarskej by malo byť vykonané tak,
aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú
tabak. Priestor pre nefajčiarov by po novom mal byť umiestnený pri vstupe do
zariadenia. Fajčiarsky priestor nebude
možné zriadiť v zariadeniach spoločného
stravovania, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objektov upravených v ustanovení § 7 ods. 1 písm. a) až g), i) a j). Jedná
sa napríklad o zariadenia spoločného
stravovania na verejných letiskách,
zdravotníckych zariadeniach alebo obchodných domoch.
S uvedenou zmenou súvisí aj ďalšia navrhovaná zmena. Doplneným ustanovením § 2 ods. 4 písm. n) novela zavedie
nový pojem pokrm, ktorým by bola
upravená potravina určená na bezprostredné požívanie. Definícia uvedeného pojmu je dôležitá z dôvodu určenia,
ktorý podnik sa považuje za zariadenie
spoločného stravovania. Uvedená definícia pokrmu vychádza z ustanovenia
§ 4 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 981/1996 – 100, ktorým sa
vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia

Úprava nových
pojmov

hlava druhej časti Potravinového kódexu
Slovenskej republiky. Pokrmy v zmysle
uvedeného právneho predpisu sú súčasťou jedla a tvoria jeho zostavu (napr.
obedné menu). Môže sa jednať o tepelnú úpravu alebo úpravu za studena,
napríklad zákusky alebo zmrzlinové
poháre. Za pokrm sa nepovažujú potraviny určené na bezprostredné požívanie v nezmenenom stave ako napríklad oriešky, čipsy, tyčinky a podobne.
Z uvedeného vyplýva, že podniky, kde sa
podávajú napríklad len nápoje a oriešky
alebo čipsy sa nebudú považovať za
zariadenie spoločného stravovania.
Návrh novely definuje aj ďalšie pojmy. Podľa navrhovaného ustanovenia
§ 2 ods. 4 písm. k) sa za výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú
tabak, považujú všetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob užívania je fajčením. Jedná sa napríklad
o elektronické cigarety alebo výrobky
s obsahom sušených rastlín, ktoré sa
užívajú fajčením. S uvedeným ustanovením úzko súvisí aj navrhované nové
znenie ustanovenia § 2 ods. 4 písmeno e)
v zmysle ktorého sa za škodlivé látky
pokladajú okrem látok z dymu a dechtu aj látky obsiahnuté vo výrobkoch,
ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak. Uvedenými zmenami by sa
pojem zákaz fajčenia rozšíril aj o elektronické cigarety a rastlinné cigarety.
Doplneným ustanovením § 2 ods. 4 písm. l)
sa definuje pojem obchodný dom ako
vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor
predajní alebo priestorov určených
na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov. Úradnou budovou by
v zmysle navrhovaného ustanovenia
§ 2 ods. 4 písm. m) bol vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický
objekt, ktorý slúži alebo je určený na
plnenie úloh orgánov verejnej moci.
Rozšírenie zákazu
fajčenia

Podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 7 ods. 1 písmená e) až h) by sa
mal zákaz fajčenia rozšíriť aj na obchodné domy a všetky športové zariadenia. Fajčiť v obchodných domoch by
sa po novom mohlo len vo fajčiarňach.
Fajčiarne v obchodných domoch by však
nemohli byť umiestnené v priestoroch
9

určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru. Fajčiarne by po novom
mohli byť zriadené aj v úradných budovách. Zákaz fajčenia v športových
zariadeniach v súčasnosti platí len
v tých zariadeniach, ktoré sú kryté, po
novom by sa zákaz rozšíril aj na nekryté
športové zariadenia. Prevádzkovatelia
zariadení, v ktorých odo dňa účinnosti
navrhovanej novely platí zákaz fajčenia, budú povinní do 31. decembra 2013
vyvesiť na viditeľnom mieste zariadenia bezpečnostné a zdravotné označenie v zmysle ustanovenia § 8 ods. 3
a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 budú
povinní na viditeľnom mieste umiestniť oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné
podať oznámenie o porušovaní zákona
o ochrane nefajčiarov.
Znenie dodatočných varovaní na tabakových výrobkoch upravených ustanovením § 4 ods. 4 by sa po novom malo
zmeniť na základe transpozície smernice
Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2001/37/ES o aproximácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych
opatrení členských štátov týkajúcich sa
výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov. Súčasným znením dodatočného varovania by spotrebiteľské
balenia tabakového výroku mohli byť označované najneskôr do 27. marca 2014,
uvádzanie uvedeného označenia na výrobok by bolo možné do 28. marca 2016.

Nové znenie
dodatočných
varovaní
na tabakových
výrobkoch

Novela by po schválení v NR SR zaviedla zvýšenie dolnej hranice a hornej
hranice pokuty ukladanej orgánmi verejného zdravotníctva fyzickej osobe –
podnikateľovi alebo právnickej osobe
za nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. V zmysle nového znenia
ustanovenia § 10 ods. 7 by namiesto súčasného rozmedzia pokút od 331 Eur
do 3.319 Eur bolo možné uložiť pokutu
od 500 Eur do 15.000 Eur.

Zvýšenie
sadzieb pokút

V zmysle navrhovanej novelizácie zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa by podľa nového § 5 ods. 3
mohla Slovenská obchodná inšpekcia
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu malo-

Súvisiaca novelizácia

letej osoby vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja a povinnosti odopretia predaja tabakových výrobkov
a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie
a neobsahujú tabak osobám mladším
ako 18 rokov za prítomnosti maloletej
osoby. Uvedené ustanovenie by odstránilo problémy pri vykonávaní kontroly.
V súčasnej dobe je v prvom čítaní v NR SR
aj ďalší návrh novely zákona o ochrane
nefajčiarov. Podľa navrhovaného doplnenia ustanovenia § 7 ods. 4 by sa za
zákaz fajčenia považoval aj zákaz fajčenia v spoločných častiach bytového

domu a v spoločných zariadeniach bytového domu, o ktorom rozhodne (1)
schôdza vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome alebo zhromaždenie podľa osobitného zákona,
(2) obec, ak sa jedná o nájomný bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve, alebo (3) bytové družstvo podľa
osobitného zákona, ak sa jedná o bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve.
Podľa uvedeného návrhu by bolo možné za porušenie uvedeného zákazu uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky
331 Eur. Účinnosť novely sa navrhuje
dňom 1. júna 2013.
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