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1.

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
Nová právna úprava mení pravidlá nakladania s odpadmi. Rozšíri sa zodpovednosť výrobcov a dovozcov tovarov, zavedie sa nový
informačný systém a sprísni sa výkup kovov. S nastávajúcimi zmenami Vás oboznámime v našom článku.

2.

NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ
Novela prinesie zmeny nielen zákona o zdravotnom poistení, ale aj iných právnych predpisov. Ide o zmeny, ktoré vychádzajú
z potrieb praxe, ako napríklad rozšírenie kompetencie všeobecných lekárov alebo zaradenie do zoznamu dlžníkov poistného na
zdravotnom poistení. S najdôležitejšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.

3.

NOVELA ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom novely predmetného zákona
je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti
a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. V našom článku sa rámcovo dočítate,
aké zmeny novely priniesla.

4.

ZÁKON O ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE
Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vychádza predovšetkým z potrieb užšieho zapojenia zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu na stredných školách. Okrem posilnenia súčasných možností zapojenia zamestnávateľov, nový zákon zavádza
do systému odborného vzdelávania a prípravy duálny systém vzdelávania.

5.

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNEJ POMOCI
Novelizovaná podoba zákona o investičnej pomoci zosúlaďuje jeho doterajšie znenie s nariadením Európskej komisie č. 651/2014
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie. Viac sa o zmenách dočítate v našom článku.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NÁVRH ZÁKONA O KULTÚRNO – OSVETOVEJ ČINNOSTI
V záujme zdôraznenia kultúrnej podstaty obsahového zamerania osvetovej činnosti v súvislosti s kompetenciami Ministerstva
kultúry SR by sa novým zákonom zaviedla užšie špecifikovaná kultúrno-osvetová činnosť, evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej
činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni, prioritou je tiež sústrediť sa najmä na nehmotné kultúrne dedičstvo, neformálne
vzdelávanie, neprofesionálnu umeleckú tvorbu, záujmovú umeleckú činnosť a definovať činnosť kultúrno-osvetových zariadení
v týchto oblastiach, a iné.

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
Dňa 17. marca 2015 bol v NR SR schválený zákon o odpadoch (ďalej len „nový zákon“ alebo „nová právna úprava“).
Účinnosť nadobudne dňom 1. januára
2016. Nový zákon zruší súčasný zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a čl. I. zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch.
Programové
dokumenty
odpadového
hospodárstva

Výkup a zber
kovového odpadu

Nová právna úprava prinesie viacero
zmien. Jednou z nich je právna úprava
programových dokumentov odpadového hospodárstva. Ich právna úprava je
zakotvená v druhej časti nového zá kona. Po novom sa bude vypracovávať
program predchádzania vzniku odpadu
a programy odpadového hospodárstva.
Program predchádzania vzniku odpadov
bude vypracovávať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“), bude ho
schva ľovať Vláda Slovenskej republiky
a po schválení ho ministerstvo uverejní vo Vestníku Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky a na
svojom webovom sídle. Programy odpadového hospodárstva sa budú vypracovávať na úrovni Slovenskej republiky, na úrovni kraja a na úrovni obce.
Povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva budú mať aj držitelia polychlórovaných bifenylov. Oproti súčasnej právnej úprave pôvodca
odpadu už nebude povinný vypracovávať program odpadového hospodárstva.
Tretia časť nového zákona upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb.
Úprava zakotvená v tejto časti vychádza zo súčasnej právnej úpravy. Oproti
súčasnej právnej úprave sa sprísni zber
a výkup kovového odpadu od fyzických
osôb – nepodnikateľov. V tejto súvislosti nový zákon ustanovuje povinnosti,
ako napríklad povinnosť výkupu kovov
pozostávajúcich z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich
súčastí alebo javiacich znaky, že z nich
pochádza, iba od subjektov, ktoré sú
oprávnené s nimi pracovať, alebo od
podnikateľských subjektov pracujúcich
s nimi na zmluvnom základe. Ďalšou
z povinností bude tiež povinnosť výkupcu kovového odpadu viesť evidenciu
o osobách, od ktorých kovový odpad vykupuje. Dôvodom sprísnenia výkupu
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kovového odpadu je zabrániť výkupu
kradnutého kovového odpadu, napríklad
koľajníc, elektrických rozvodov a podobne. Nový zákon zavedie tiež nové
povinnosti určených právnických a fyzických osôb.
Dôležitou zmenou je zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov štvrtou
časťou nového zákona. Rozšírená zodpovednosť sa bude vzťahovať na výrobcov (1) elektrozariadení, (2) batérií
a akumulátorov, (3) obalov, (4) vozidiel, (5) pneumatík a (6) neobalového
výrobku. Predmetné výrobky nový zákon definuje ako vyhradené výrobky.

Rozšírená
zodpovednosť
výrobcov

Rozšírená zodpovednosť výrobcu bude
súhrnom povinností výrobcov uvedených
výrobkov, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých
fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu
z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.
Povinnosti výrobcov sa budú týkať zabezpečenia materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradených výrobkov,
informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu,
na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie
finančného krytia uvedených činností.
Výrobca vyhradeného výrobku bude znášať finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné
použitie, zhodnotením, recykláciou,
spracovaním odpadu a s jeho zneškodnením. Uvedené povinnosti bude výrobca vyhradeného výrobku plniť individuálne, alebo kolektívne.
Kolektívne plnenie povinností bude výrobca vyhradeného výrobku vykonávať
prostredníctvom novozavedených organizácií zodpovedností výrobcov. Pôjde
o právnické osoby so sídlom v Slovenskej
republike založené, vlastnené a prevádzkované výlučne výrobcami vyhradených
výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch Európskej únie. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade

Organizácia
zodpovednosti
výrobcov

s udelenou autorizáciou, bude zabezpečovať na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto
povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie
zodpovednosti výrobcov nebude dosahovanie zisku. Nový zákon tiež upravuje,
ktoré osoby nebudú môcť byť zakladateľom, vlastníkom alebo prevádzkovateľom organizácie zodpovednosti výrobcov. Takouto osobou nebude môcť byť
osoba, ktorá má akýkoľvek podiel na
vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach k vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi zariadenia na zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo
zneškodňovanie vyhradeného prúdu
odpadu alebo má akýkoľvek podiel na
vlastníckych, rozhodovacích či hlasovacích právach v inej organizácii zodpovednosti výrobcov oprávnenej pôsobiť
pre zhodný vyhradený prúd odpadu.
Koordinačné
centrum

Nová právna úprava zavedie tiež nový
subjekt – koordinačné centrum. Pôjde
o právnickú osobu založenú podľa osobitných predpisov na plnenie povinností ustanovených novým zákonom pre
vyhradený prúd odpadu, nezaloženú na
dosahovanie zisku. Pre každý vyhradený prúd odpadu bude možné založiť
iba jedno koordinačné centrum, pre
odpad z obalov a neobalových výrobkov môže byť založené iba jedno spoločné koordinačné centrum.
Zakladateľmi koordinačného centra
pre vyhradený prúd odpadu budú môcť
byť len organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vyhradených výrobkov. Ak pôjde o použité batérie
a akumulátory, môže byť zakladateľom
aj tretia osoba. Účelom zriadenia koordinačných centier je vytvorenie pomocnej inštitúcie pre organizácie zodpovednosti výrobcov, individuálnych
výrobcov a obce. Medzi povinnosti koordinačného centra bude patriť napríklad (1) vytvorenie a prevádzkovanie
klientskej linky pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu, (2) rozdelenie zodpovednosti, vrátane finančnej
zodpovednosti, medzi organizácie zodpovednosti výrobcov, tretie osoby a výrobcov vyhradených výrobkov a (3) prijíma nie informácií o nezabezpečení
odvozu odpadu a zabezpečenie nápravy
takéhoto stavu formou určenia osoby
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zodpovednej za zabezpečenie náhradného odvozu.
Štvrtá časť nového zákona upravuje
tiež špecifické podmienky nakladania
s odpadmi z elektrozariadení a elektroodpadom, s batériami a akumulátormi,
obalmi a odpadmi z obalov, vozidlami
a starými vozidlami, pneumatikami a odpadovými pneumatikami a neobalovými výrobkami a odpadmi z nich.
Osobitné prúdy odpadov upravuje piata časť. Uvedená časť zákona upravuje
povinnosti pri nakladaní s odpadovými
olejmi, so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, s odpadmi z výroby
oxidu titaničitého a s polychlórovanými bifenylmi.
Povinnosti pri nakladaní s komunálnym
odpadom upravuje šiesta časť novej
právnej úpravy. Nová definícia komunálneho odpadu vychádza zo súčasnej
právnej úpravy, po novom však už nebude zahŕňať odpad zo zelene z pozemkov právnických osôb a občianskych
združení. Za nakladanie s uvedeným odpadom už nebude zodpovedná obec,
ale konkrétna právnická osoba alebo
ob čianske združenie. Nová právna
úprava zakotvuje tiež zákaz vyvezenia
vytriedených zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, na skládku.
Výnimku budú tvoriť nezhodnotiteľné
odpady po dotriedení, tie budú môcť
byť vyvezené na skládku. Za takýto vytriedený komunálny odpad a jeho ďalšie spracovanie a nakladanie s ním budú
na vlastné náklady zodpovední výrobcovia. Obci by sa tým mali znížiť náklady na nakladanie s komunálnym odpadom.

Komunálny odpad

Siedma časť upravuje cezhraničný pohyb odpadov. Pre oblasť cezhraničnej
prepravy, dovozu, vývozu a tranzitu odpadov platí nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo
14. júna 2006 o preprave odpadu. Nakoľko nariadenie je aplikovateľné priamo pre všetky členské štáty Európskej
únie a nie je potrebná jeho transpozícia do právneho poriadku Slovenskej
republiky, siedma časť nového zákona
zahŕňa len čiastkovú úpravu cezhraničnej prepravy odpadu. Ide najmä o pre-

Cezhraničný
pohyb odpadov

cizovanie súčasnej právnej úpravy a zapracovanie požiadaviek praxe. Jednou
zo zmien je spresnenie podávania oznámenia o cezhraničnom pohybe odpadov.
Po novom, ak oznamovateľ nedoplní svoje oznámenie o cezhraničnom pohybe
odpadov do 60 dní odo dňa doručenia
výzvy na doplnenie oznámenia, ministerstvo bude môcť oznámenie vrátiť
oznamovateľovi. Nový zákon tiež dopĺňa povinnosť oznamovateľa predložiť
originál dokladu o zložení kaucie poistenia pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas na cezhraničný
pohyb odpadov.
Autorizácia

Nový informačný
systém odpadového
hospodárstva

mačné systémy v oblasti odpadového
hospodárstva v Slovenskej republike,
ako napríklad RISO, štatistické zisťovanie o nakladaní s odpadmi Štatistickým
úradom Slovenskej republiky alebo informačné systémy tretích strán.
Nový informačný systém bude súčasťou jednotného informačného systému
životného prostredia. Súčasťou informačného systému budú niektoré registre, ako napríklad register organizácií
zodpovednosti výrobcov, zariadení na
zhodnocovanie odpadov, zberných dvorov alebo register vnútroštátnej prepravy nebezpečného odpadu.

Autorizácia na spracovateľskú činnosť
právnickej osobe alebo fyzickej osobe
– podnikateľovi bude po novom podmienená požiadavkou zabezpečenia systému zmluvných vzťahov, ktorá bude
podrobnejšie upravená vo vykonávacom
predpise. Nová právna úprava doplní
tiež podmienku udelenia autorizácie dedičovi, ak chce pokračovať vo výkone
činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia. Dedič bude tiež povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od ukončenia
konania o dedičstve právoplatný doklad
o tom, že je dedičom.

Do informačného systému budú povinní ohlasovať ustanovené údaje (1) pôvodcovia odpadu a držitelia odpadu,
(2) prevádzkovatelia zariadení na nakladanie s odpadom, (3) výrobcovia vyhradených výrobkov, (4) organizácie zodpovednosti výrobcov, (5) príjemcovia
a odosielatelia nebezpečných odpadov
a (6) oznamovatelia a príjemcovia zariadenia podľa siedmej časti nového
zákona. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva budú povinné do registra bezodkladne ohlasovať údaje
o udelených súhlasoch podľa ustanovenia § 97 ods. 1 a predĺžení ich platnosti,
o udelených autorizáciách, predĺžení
ich platnosti, zmene autorizácií, zániku
a zrušení autorizácií a pozastavení výkonu činnosti, o registráciách a o uložených sankciách. Obce budú do registra
povinne nahlasovať výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a o zberných dvoroch na ich území. Uvedené
údaje budú obce nahlasovať raz ročne,
najneskôr do dňa 31. januára alebo pri
každej zmene ohlasovaných údajov
najneskôr do 30 kalendárnych dní po
dni, v ktorom nastala zmena. Do informačného systému bude nový prevádzko vateľ zariadenia povinný ohlásiť
zmenu prevádzkovateľa a identifikačné údaje nového prevádzkovateľa.

Bude zavedený nový informačný systém odpadového hospodárstva, ktorý
bude zabezpečovať zhromažďovanie
údajov v oblasti odpadového hospodárstva, a to od vzniku odpadu, až po jeho
zhodnotenie alebo zneškodnenie. Informačný systém odpadového hospodárstva nahradí niektoré existujúce infor-

Deviata časť nového zákona upravuje
orgány štátnej správy odpadového hospodárstva. Desiata časť upravuje zodpovednosť za porušenie povinností.
Obec a okresný úrad budú po novom
môcť osobe zodpovednej za priestupok
nariadiť prepadnutie veci, ktorou je
odpad, ktorý je možné zhodnotiť. Pre-

Administratívne nástroje sú upravené
v ôsmej časti. Novým spôsobom je upravená autorizácia. Oproti súčasnej právnej úprave bude zahŕňať tri druhy autorizácií. Autorizácia na spracovateľskú
činnosť vychádza zo súčasnej právnej
úpravy, pričom bude doplnená o udelenie oprávnenia na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, použitých
batérií a akumulátorov. Novým druhom
autorizácie bude autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov a tretej osoby a tiež autorizácia na
činnosti individuálneho plnenia povinností, ktorá sa bude udeľovať výrobcovi vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti individuálne.
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Prepadnutie veci

padnutá vec sa stane majetkom štátu
alebo obce podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo
obec. Orgán, ktorý nariadil prepadnutie
veci, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec osobe oprávnenej na nakladanie
s ním. Finančné prostriedky získané za
odovzdanie odpadu budú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný orgán,
ktorý rozhodol o prepadnutí veci.
Sprísnenie sankcií

Okrem zavedenia uvedeného nového
opatrenia bude sprísnené tiež ukladanie pokút. Za správny delikt bude po
novom možné uložiť pokutu vo výške
od 500 Eur do 350.000 Eur, v súčasnosti je možné uložiť pokutu do výšky
165.969,59 Eura. Zvýši sa tiež horná
hranica pokuty uloženej za priestupky
zo súčasných 663,87 Eura na nových
2.500 Eur.

Jedenásta časť zákona upravuje recyklačný fond. Recyklačný fond bude zrušený ku dňu 31. decembra 2016. Do uvedeného dátumu sa na recyklačný fond
budú vzťahovať ustanovenia nového zákona, s niektorými výnimkami upravenými prechodnými ustanoveniami.

Zrušenie
recyklačného
fondu

Nová právna úprava priniesla aj novelizáciu súvisiacich právnych predpisov,
ako zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia.

Súvisiace
novelizácie

NOVELA ZÁKONA

O ZDRAVOTNOM POISTENÍ
Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „novela“)
nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2015.
Nárok na zdravotnú
starostlivosť
dlžníkov

Zmenou ustanovenia § 9 ods. 2 sa rozšíri nárok dlžníka poisteného na zdravotnú starostlivosť (ďalej len „neplatič“) na celú zdravotnú starostlivosť.
Dlžníkom je osoba zapísaná v zozname
dlžníkov. Do zoznamu dlžníkov sa zapisuje poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni v sume vyššej
ako 10 Eur (1) preddavok na poistné za
tri mesiace v príslušnom kalendárnom
roku, (2) nedoplatok za poistné, (3)
poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo
dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej
vznik verejného zdravotného poistenia
do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou
zdravotnou poisťovňou, alebo (4) úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu
poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia
alkoholu alebo inej návykovej látky.
Podľa súčasného znenia uvedeného ustanovenia majú dlžníci nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ne4

majú nárok napríklad na úhradu operácie alebo kúpeľnej liečby. Po novom
bude dlžník, s ktorým si zdravotná poisťovňa na úhradu nedoplatkov dohodla splátkový kalendár a dlžník tento
kalendár dodržiava, mať nárok na úhradu celej zdravotnej starostlivosti. Právo
na úhradu celej zdravotnej starostlivosti zamestnancovi, za ktorého poistné
na zdravotné poistenie neodviedol zamestnávateľ, zostáva zachované aj po
novele.
Nové znenie ustanovenia § 10a upravuje náležitosti a súčasti preukazu poistenca a účel jeho použitia. Taktiež
upravuje technické náležitosti bezpečnostného kódu k preukazu poistenca,
proces vyhotovenia preukazu poistenca a jeho doručenie poistencovi. Podľa
ustanovenia § 10a ods. 12 príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi nový
preukaz poistenca najneskôr (1) do
skončenia platnosti preukazu poistenca, (2) do 60 dní od zistenia chyby pri
vyhotovení preukazu poistenca, (3) do
60 dní od oznámenia straty, odcudzenia,
zničenia, poškodenia alebo nefunkčnos-

Preukaz poistenca

ti preukazu poistenca, (4) do 60 dní od
oznámenia zmeny údajov poistencom,
alebo (5) do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne.
Poistenec bude po novom povinný nielen preukazovať sa preukazom poistenca pred každým poskytnutím zdravotnej
starostlivosti, ale podľa nového znenia
ustanovenia § 22 ods. 2 písmeno j) bude
povinný pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom
a príslušným certifikátom vložiť do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Uvedená povinnosť
sa však nebude vzťahovať na poskytnutie bezodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nové znenie ustanovenia § 10a
nadobudne účinnosť dňom 1. septembra 2015.
Námietky proti
výkazu nedoplatkov

Novela upravila aj povinnosť zdravotnej
poisťovne vysporiadať sa s námietkami
proti výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení. Posledná veta súčasného
znenia ustanovenia § 17a ods. 4 upravuje, že na námietky bez zdôvodnenia
sa neprihliada. Vzhľadom na platnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky bolo potrebné uvedenú vetu
z predmetného ustanovenia vypustiť.
Po novom bude zdravotná poisťovňa povinná vysporiadať so všetkými námietkami proti výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení, aj s námietkami, ktoré
nie sú zdôvodnené.
Okrem zákona o zdravotnom poistení
sa novela dotkla aj iných zákonov. S najdôležitejšími zmenami Vás oboznámime.
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Novelou ustanovenia § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve sa mení výška poplatku
v stavovských organizáciách v zdravotníctve (komorách). Súčasná právna úprava upravuje poplatok za vedenie registra zdravotných pracovníkov vo výške do
5 Eur, po novom bude výška do 15 Eur.
Nakoľko je určená len horná hranica
poplatku, je na príslušnej komore, aby
určila výšku ročného poplatku. Ročný
poplatok určený podľa novelizovaného
zákona sa bude prvýkrát uhrádzať za
rok 2016 do dňa 31. januára 2016.

Zvýšenie hornej
hranice poplatku
v stavovských
organizáciách

Kompetencie všeobecných lekárov sa
rozšíria novým znením ustanovenia § 6
ods. 1 písm. i) zákona č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa
nového znenia uvedeného ustanovenia
budú všeobecní lekári vykonávať dispenzárnu starostlivosť, ktorú v súčasnosti
vykonávajú lekári špecialisti. Dispenzárna starostlivosť je sledovanie a zdravotná starostlivosť u osôb, kde je predpoklad zhoršenia zdravotného stavu.
Ide o osoby s chronickými ochoreniami.

Dispenzárna
starostlivosť
poskytovaná
všeobecnými
lekármi

Doplnením ustanovenia § 9 ods. 3 sa
rozšíri možnosť zdravotnej poisťovne
vykonávať kontrolu na diaľku. Po novom
budú môcť revízni lekári a revízni farmaceuti vykonávať kontrolu poskytovania zdravotnej starostlivosti aj cez
elektronické záznamy v elektronickej
knižke osoby, a to v rozsahu ustanovenom zákonom, avšak iba v prípade ak
zdravotná poisťovňa budú mať overenie zhody informačného systému Národným centrom zdravotníckych informácií.

Kontrola na diaľku

NOVELA ZÁKONA O POSKYTOVANÍ

DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
Dňa 17. 03. 2015 poslanci Národnej
rady SR schválili novelu zákona
č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v platnom znení
(ďalej ako „zákon“).
Novelizovaná podoba zákona nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2015.
Nový účel dotácie

Zákon v ust. § 2 určuje účel poskytovania
dotácií v jeho rámci. Po novom v zmysle
doplneného písm. l) do odseku 1 podľa
tohto zákona možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti
zdravotníctva aj na účely podpory protidrogových aktivít.
Uvedeným došlo k rozšíreniu možnosti
poskytnúť dotácie na podporu protidrogových aktivít z dôvodu delimitácie
pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie
na Slovensku z Úradu vlády Slovenskej
republiky na Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky.
V tomto smere sa ďalej predmetné
ust. § 2 doplnilo odsekom 3, ktorý ustanovuje rozsah podporujúcich aktivít
a iniciatív v protidrogovej oblasti. Dotáciu podľa odseku 1 písm. l) je možné
poskytnúť na (1) nákup materiálneho
a technického vybavenia na realizáciu
aktivít a činností v protidrogovej oblasti, (2) vzdelávacie aktivity v protidrogovej oblasti, (3) prípravu, zabezpečenie alebo vykonávanie metodickej
činnosti v protidrogovej oblasti, (4) podporu alebo propagáciu národnej protidrogovej stratégie, (5) prevenciu drogovej závislosti, liečbu drogovo závislých
osôb alebo resocializáciu drogovo závislých osôb, (6) tvorbu a rozvoj systému
monitoringu drogovej situácie v Slovenskej republike alebo hodnotenie drogovej situácie v Slovenskej republike
a (7) zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu,
liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.
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Po novom sa doplnenými odsekmi 8 a 9
sa v ust. § 3 ustanovuje orgán na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

Vedecká rada
ministerstva
zdravotníctva

Podľa odseku 8 žiadosti o poskytnutie
dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a), teda
na účel výskumu a vývoja, vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva zriadená
ministerstvom zdravotníctva. Člen rady
nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo
vzťahu k žiadateľovi. Člen rady ani jemu
blízka osoba nesmie byť štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom
Vedeckej rady nesmie byť ani osoba,
ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ
členom.
Podľa odseku 9 Vedecká rada je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie
dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií
a postupu ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
V ustanovení § 4, upravujúceho viaceré
podmienky pre dotácie, sa parciálne
mení niekoľko skutočností vzhľadom na
potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.
Podľa odseku 2 predmetného ustanovenia z celkových nákladov na riešenie
projektu možno poskytnúť dotáciu podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) až l) najviac
do výšky 95 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že
má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov.

Výška dotácie

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l)
nemožno poskytnúť na (1) úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich
rozpočtových rokov, (2) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich
rozpočtových rokoch ani na (3) úhradu
miezd, platov, služobných príjmov a ich

Na čo nemožno
poskytnúť dotáciu

náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak ide o dotáciu na účely podľa § 2 ods. 1 písm. i) až l) alebo
ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž,
v rozsahu podľa odseku 5.
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l)
nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
bol právoplatne odsúdený za trestný
čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin.
Ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie
podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) Slovenský
Červený kríž, možno poskytnúť dotáciu
na mzdové náklady, odmeny vyplácané
na základe dohôd vykonávaných mimo
pracovného pomeru, poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné
dôchodkové sporenie a poistné na verejné zdravotné poistenie za zamestnancov Slovenského Červeného kríža
najviac vo výške 50 % z celkovej sumy
dotácie.
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l)
možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je
uvedený v prílohách č. 2 až 4 zákona.
Prílohy žiadosti
o dotáciu

Odsek 7 po novom určuje čo je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie
podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l). Okrem
dokladov podľa osobitného predpisu sú
prílohami (1) popis projektu, na ktorý
sa požaduje dotácia, (2) štruktúrovaný
rozpočet projektu, (3) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, (4) výpis
z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu,
ktorá sa zapisuje do takéhoto registra,
(5) výpis zo živnostenského registra
alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri
osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti, (6) výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba a (7) doklad o zabezpečení financovania projektu z iných
zdrojov podľa odseku 2.

7

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 3 písm. g) (ak je účelom dotácie zmena stavby alebo stavebná úprava zariadení určených na
prevenciu, liečbu alebo resocializáciu
drogovo závislých osôb), je okrem dokladov podľa odseku 7 nasledovné: (1)
výpis z katastra nehnuteľností alebo
list vlastníctva alebo zmluva o nájme
nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie
desiatich rokov odo dňa predloženia
žiadosti o poskytnutie dotácie, (2) čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti najmenej
po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania, (3) čestné
vyhlásenie žiadateľa, že dokončenú alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia
poskytnutá, najmenej po dobu desiatich
rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby, (4) písomný súhlas všetkých
vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými
úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom
nehnuteľnosti a (5) právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení
stavby príslušnému stavebnému úradu.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa
ust. § 2 ods. 1 písm. b) až l) predkladá
ministerstvu zdravotníctva žiadosť na
základe verejnej výzvy, ktorú ministerstvo zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle.
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
ust. § 2 ods. 1 písm. b) až l) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Člen
komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi.
Podľa ust. § 5 doplneného odseku 9 kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2
ods. 1 písm. a) až l) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva.

ZÁKON O ODBORNOM

VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „nový
zákon“ alebo „zákon“) nadobudol účinnosť dňom 1. apríla 2015. Zákon ustanovením § 58 ruší článok I. zákona
č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzde láva ní a príprave a vyhlášku Minis terstva školstva Slovenskej republiky
č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.
Systém duálneho
vzdelávania

Hlavným účelom prijatia nového zákona je zavedenie systému duálneho
vzdelávania. Ustanovenie § 2 písm. i)
nového zákona definuje systém duálneho vzdelávania ako časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka
založenom na zmluvnom vzťahu, výkone praktického vyučovania žiaka priamo
u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.
Ustanovenie § 3 ods. 1 upravuje typy
stredných škôl. Typizácia stredných škôl
bola pred účinnosťou novely upravená
vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.

Miesto praktického
vyučovania

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa mení miesto výkonu praktického
vyučovania. Do účinnosti nového zákona sa praktické vyučovanie vykonávalo
v strednej odbornej škole, stredisku odbornej praxe, školskom hospodárstve,
stredisku praktického vyučovania, pracovisku praktického vyučovania, na pracoviskách iných právnických osôb a na
pracoviskách fyzických osôb.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 nového zákona sa praktické vyučovanie vykonáva
na troch miestach, a to (1) v dielni, (2)
na pracovisku zamestnávateľa a (3) na
pracovisku praktického vyučovania, ak
sa žiak pripravuje v systéme duálneho
vzdelávania. Zákon počíta aj so zapojením živnostníkov alebo malých zamestnávateľov do procesu odborného
vzdelávania a prípravy. Nakoľko takýto
zamestnávatelia často nemajú sa mo statné pracovisko na praktické vyučovanie, ustanovenie § 6 ods. 3 umožňu8

je študentom dočasne vykonávať prax
aj na mieste výkonu produktívnej práce, teda v mieste výkonu živnostenskej
činnosti.
Podľa ustanovenia § 7 musí dielňa ako
súčasť strednej odbornej školy spĺňať
požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie
učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym
vzdelávacím programom. V dielni sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax
alebo umelecká prax žiaka, ak žiak nevykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a nepripravuje
sa v systéme duálneho vzdelávania,
okrem výnimky upravenej v ustanovení
§ 10 ods. 2. V dielni žiak vykonáva (1)
odborný výcvik pod vedením majstra
odbornej výchovy, (2) odbornú prax
pod vedením učiteľa odbornej praxe,
alebo (3) umeleckú prax pod vedením
učiteľa umeleckej praxe.

Dielňa

Ďalším miestom na vykonávanie praktického vyučovania je pracovisko zamestnávateľa. Na pracovisku zamestnávateľa sa môže podľa ustanovenia
§ 8 ods. 1 vykonávať odborný výcvik,
odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak (1) žiak nevykonáva praktické
vyučovanie v dielni, (2) žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania, (3) zamestnávateľ spĺňa požiadavky
na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných
priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím
programom, (4) predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelá vania v študijnom odbore alebo
v učebnom odbore, v ktorom sa žiak
pripravuje a (5) stredná odborná škola
uzavrela so zamestnávateľom zmluvu
o poskytovaní praktického vyučovania.

Pracovisko
zamestnávateľa

Náležitosti zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania sú upravené ustanovením § 8 ods. 2. Zmluva musí obsahovať
napríklad formu praktického vyučova-

nia, počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na
praktickom vyučovaní a hmotné a finančné zabezpečenie žiaka.
Pracovisko
praktického
vyučovania

Praktické vyučovanie je možné tiež vykonávať na pracovisku praktického vyučovania. Podľa ustanovenia § 9 ods. 1
sa na pracovisku praktického vyučovania
vykonáva odborný výcvik, odborná prax
alebo umelecká prax žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
Základná právna úprava duálneho
vzdelávania je zakotvená v ustanovení
§ 10 až § 20 nového zákona. Podľa ustanovenia § 10 sa v systéme duálneho
vzdelávania žiak pripravuje na výkon
povolania, skupiny povolaní alebo na
výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. V systéme duálneho vzdelávania
žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku
praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových
učebných osnov. Žiak môže vykonávať
praktické vyučovanie aj v dielni, ak
počet vyučovacích hodín praktického
vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín
praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.
Odborné vzdelávanie a príprava sa žiakovi poskytuje v systéme duálneho vzdelávania na základe (1) zmluvy o duálnom
vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou podľa ustanovenia § 16 a (2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom
a žiakom podľa ustanovenia § 19.
Obsahom zmluvy medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školu je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom
praktické vyučovanie na svoje náklady
a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho
vzdelávania.
Obsahom zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania,
skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní
9

priamo u zamestnávateľa podľa jeho
konkrétnych potrieb a požiadaviek.
Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať
praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore posudzuje na základe žiadosti zamestnávateľa
príslušná stavovská organizácia. Stavovskými organizáciami sú Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
Slovenská lesnícka komora, Slovenská
banská komora a iná právnická osoba,
ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu. Podmienky spôsobilosti
zamestnávateľa a jeho posudzovanie
upravuje ustanovenie § 11 až § 14. Ak
zamestnávateľ splní ustanovené podmienky, príslušná stavovská organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie
s platnosťou na sedem rokov. Osvedčenie je možné pred uplynutím platnosti
predĺžiť.

Spôsobilosť
zamestnávateľa

Spôsobilosť zamestnávateľa zanikne podľa ustanovenia § 15, a to (1) uplynutím platnosti osvedčenia, (2) písomným
oznámením zamestnávateľa príslušnej
stavovskej organizácii alebo príslušnej
profesijnej organizácii, že ukončil poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, alebo (3)
zrušením osvedčenia príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou.
Osvedčenie je možné zrušiť (1) ak zamestnávateľ prestal spĺňať podmienky
podľa § 12, (2) ak zamestnávateľ zabezpečuje výkon praktického vyučovania
pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa
osobitného predpisu, alebo inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa
§ 22, (3) ak došlo k ukončeniu zmluvy
o duálnom vzdelávaní z dôvodu, že zamestnávateľ opakovane porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu,
alebo (4) na základe návrhu Štátnej
školskej inšpekcie.
Dôležitou právnou úpravou, najmä pre
žiakov je finančné zabezpečenie žiaka,
ktoré je upravené ustanovením § 27.
Žiakovi sa za produktívnu prácu poskytuje odmena, a to za každú hodinu vy-

Finančné
zabezpečenie
žiaka

konanej produktívnej práce vo výške
50 % až 100 % z hodinovej minimálnej
mzdy. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.
Ak sa žiak pripravuje na povolanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných
odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, poskytuje motivačné
štipendium z prostriedkov štátneho
rozpočtu. Motivačné štipendium sa mu
poskytuje mesačne vo výške (1) 65 %
sumy životného minima podľa osobitného predpisu pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, (2) 45 % sumy
životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane, alebo (3) 25 % sumy životného
minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane. Zamestnávateľ tiež môže zo svojich prostriedkov poskytnúť žiakovi podnikové
štipendium. Podnikové štipendium sa
poskytuje mesačne v období školského
vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima. Ustanovenie § 27 nadobudne účinnosť dňom
1. septembra 2015.
Súvisiace
novelizácie

V súvislosti s prijatím nového zákona
sa novelizovali aj niektoré súvisiace
zákony, a to zákon č. č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce, zákon č. 9/1992 Zb.
o obchodných a priemyselných komorách, zákon č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, zákon č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore, zákon

č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej
komore, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore, zákon
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov, zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Dôležitou zmenou je novela zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela vypustí príjmy za prácu žiakov
a študentov v rámci praktického vyučovania z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a)
a doplní ich do nového písm. l) v ustanovení § 5 ods. 1. Na základe uvedenej
zmeny a v naviazanosti na ustanovenia
v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákone č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení už uvedené príjmy
nebudú podliehať odvodovému zaťaženiu. Doplneným ustanovením § 17 ods. 37
sa základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na
základe učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu zníži o (1) 3.200 Eur na
žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania, alebo (2) 1.600 Eur
na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín
praktického vyučovania. Zmeny zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nadobudnú účinnosť 1. septembra 2015.

NOVELA ZÁKONA

O INVESTIČNEJ POMOCI
V Národnej rade SR došlo dňa 17. 03.
2015 k schváleniu novely zákona
č. 567/2007 Z. z. o investičnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“).
Zefektívňuje sa proces schvaľovania investičnej pomoci, a to jednak zavedením oprávnenia začatia prác na investičnom zámere už podaním investičného
zámeru bez povinnosti vydávania po10

tvrdenia o splnení podmienok a jednak
skrátením jednotlivých lehôt konania
o schválení poskytnutia investičnej pomoci za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky, ako
uvádza dôvodová správa.
V zmysle ust. § 1 odsek 3 sa vymedzuje
všeobecným ustanovením, že investičnú pomoc podľa tohto zákona možno poskytnúť, ak osobitný predpis neustano-

Pôsobnosť zákona
o investičnej pomoci

vuje inak, pôsobnosť zákona o investičnej pomoci v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti regionálnej investičnej
pomoci.
Zákon je schémou štátnej pomoci a investičná pomoc poskytovaná na základe
schémy štátnej pomoci je oslobodená
od notifikačnej povinnosti za účelom
posúdenia zlučiteľnosti navrhovanej pomoci s vnútorným trhom, pričom nariadenie Európskej komisie č. 651/2014 je
základným právnym predpisom upravujúcim práve pravidlá skupinových výnimiek oslobodených od notifikačnej povinnosti, a to nielen v oblasti investičnej
pomoci.
Ide v tomto smere o články 1 ods. 2 až 5
a článok 13 nariadenia Európskej komisie č. 651/2014.
Náležitosti zmluvy
o poskytnutí
investičnej pomoci

Investičný zámer

Ďalšou zmenou, ktorú novela priniesla,
je úprava náležitostí zmluvy o poskytnutí dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Podľa doplneného odseku 3 do ust. § 2 zákona o investičnej
pomoci musí pri poskytnutí investičnej
pomoci zmluva obsahovať (1) identifikačné údaje zmluvných strán, (2) číslo
rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, (3) intenzitu a výšku investičnej
pomoci, (4) termín a spôsob poskytnutia
investičnej pomoci, (5) názov investičného zámeru, (6) výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru,
(7) výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru
a (8) obdobie, za ktoré sa investičná pomoc poskytuje.
Spresňuje sa definícia investičného zámeru. Po novom je v zmysle § 3 písm. a)
prvého bodu investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný
na vybudovanie nového podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby existujúceho podniku na nové výrobky, ktoré sa predtým
v podniku nevyrábali alebo zásadnú
zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby.
Pripomeňme si, že v zmysle novelou
nezmeneného druhého až štvrtého bodu
predmetného ustanovenia je investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie no11

vého (2) technologického centra alebo
rozšírenie existujúceho technologického
centra, (3) centra strategických služieb
alebo rozšírenie existujúceho centra
strategických služieb alebo (4) komplexného strediska cestovného ruchu alebo
rozšírenie existujúceho komplexného
stre diska cestovného ruchu.
V definícií pojmov došlo ďalej ku zmene právnej úpravy súvisiacej s podmienkou vytvorenia minimálneho počtu vytvorených nových pracovných miest pri
investičnom zámere pre technologické
centrá. Podľa ust. § 3 písm. m) vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo
zamestnaných v konkrétnom podniku
v porovnaní s priemerom za posledných
12 mesiacov, nesmie však byť menší
ako 40 zamestnancov, ak tento zákon
neustanovuje inak.

Podmienka
pracovných miest
pri investičnom
zámere

Počet zamestnancov znamená počet
voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom
práca na čiastočný úväzok a sezónne
práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov,
sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia.
Zmenami v ust. § 4 ods. 6 sa upravuje
podmienka minimálneho počtu nových
pracovných miest pre investičný zámer
týkajúci sa technologických centier (po
novom 30 nových pracovných miest),
nakoľko podľa dôvodovej správy z aplikačnej praxe vyplynulo, že technologické centrá si vyžadujú skôr značnú
investíciu do obstarania majetku a realizácia technologického centra má vysokú pridanú hodnotu na hospodárstvo
SR aj v prípade vytvorenia nižšieho počtu pracovných miest ako je všeobecná
podmienka minimálneho vytvorenia nových pracovných miest.
Zmenou v ust. § 9 odsek 2 sa mení a dopĺňa predloženie príloh k investičnému
zámeru. Ide o doplnenie formuláru investičnej pomoci, na ktorý sa odkazuje v § 18 ods. 2 a ktorého vzor ustanovuje všeobecne záväzný predpis. Vzor
formulára na poskytnutie investičnej

Formulár
investičnej pomoci

pomoci ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu.
Ďalej ide o doplnenie záväzného vyhlásenia v súvislosti s nepremiestňovaním
ukončenej činnosti, vyplývajúci z ustanovení nariadenia Európskej komisie
č. 651/2014.
K investičnému zámeru sa tiež prikladajú doklady preukazujúce, že žiadateľ
nemá daňové nedoplatky a nedoplatky
na sociálnom a zdravotnom poistení.
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľom môže byť aj zahraničná osoba, zahraničná osoba túto povinnosť nebude
mať, nakoľko podstatným faktorom je,
že prijímateľ pomoci nie je daňovým
dlžníkom ani dlžníkom na sociálnom
alebo zdravotnom poistení.
Pa r c i á l n e z m e n y p r á v n e j ú p r a v y
v ust. § 10 až 12 sa týkajú zefektívnenia konania o poskytnutie investičnej
pomoci a ide predovšetkým o skrátenie
lehôt. Zároveň sa odstraňuje povinnosť
vydávať potvrdenie o splnení podmienok, na ktoré bola doposiaľ naviazaná
oprávnenosť vynakladania oprávnených
nákladov. Žiadateľ je oprávnený začať
práce na investičnom zámere už podaním investičného zámeru, čo je v sú lade s nariadením Európskej komisie
č. 651/2014, pričom súčasná právna
úprava bola sprísnením a v dôsledku
toho v porovnaní s inými štátmi menej
konkurencieschopná.
Niektoré zmeny
v posudzovaní
investičného
zámeru

Ustanovenie § 10 sa týka posudzovania
investičného zámeru. Podľa odseku 5
predmetného ustanovenia posudok obsahuje odborné zhodnotenie investičného zámeru vrátane jeho povinných
príloh, analýzu finančnej výkonnosti
a regionálneho prínosu investičného
zámeru. V posudku sa zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného
zámeru a jeho environmentálny vplyv.
Na posúdenie environmentálneho vplyvu
je potrebné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má
predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
12

podľa tohto zákona a podľa osobitných
predpisov a investícia bude mať významný regionálny prínos, ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo
dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre
oblasť cestovného ruchu, do 20 dní od
doručenia posudku vypracuje návrh na
poskytnutie investičnej pomoci, v ktorom uvedie intenzitu investičnej pomoci, formu investičnej pomoci, výšku
investičnej pomoci podľa jednotlivých
foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Na účely poskytovania
investičnej pomoci ministerstvo hospodárstva podľa § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky
podľa okresov. Ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie
poskytovateľom investičnej pomoci.
Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 15 dní od doručenia
návrhu zašlú ministerstvu hospodárstva
alebo ministerstvu dopravy, ak ide
o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas
s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy
investičnej pomoci. Ak poskytovateľ
investičnej pomoci ministerstvu alebo
ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
stanovisko v ustanovenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím
investičnej pomoci súhlasí.
Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá
predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
podľa tohto zákona a podľa osobitných
predpisov alebo investícia nebude mať
významný regionálny prínos, ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo
dopravy, ak ide o oblasť cestovného
ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že
nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.
V súvislosti so zrýchlením procesu schvaľovania investičnej pomoci sa v ust. § 11
upravujúceho inštitút ponuky investičného zámeru v ods. 1 mení lehota na
vypracovanie ponuky. Ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy,

Ponuka
investičnej pomoci

ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu, na základe súhlasných stanovísk poskytovateľov investičnej pomoci vypracuje do 10 dní ponuku
investičnej pomoci.
Lehota na žiadosť
o poskytnutie
investičnej pomoci

Taktiež v súvislosti so zrýchlením procesu schvaľovania investičnej pomoci
sa v ust. § 12 upravujúceho inštitút samotnej žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci v ods. 1 mení lehota na žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci.
Žiadateľ môže do 10 dní od doručenia
ponuky podľa § 11 požiadať ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo
dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre
oblasť cestovného ruchu, o poskytnutie investičnej pomoci.

Prílohy žiadosti
o poskytnutie
investičnej pomoci

Pripomeňme si, čo je prílohou žiadosti
o poskytnutie investičnej pomoci. Podľa ust. § 12 odsek 3 je prílohou žiadosti (1) záväzné vyhlásenie o úplnosti
a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere podľa § 9 ods. 1 a 2, (2)
záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho, bude
vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi, (3) doklad, vydaný príslušným orgánom, nie
starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že
žiadateľ nie je ku dňu vydania dokladu
v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu
konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie; ak prijímateľ nie je žiadateľ,
doklad, že prijímateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo
voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, (4) doklad o tom, že
voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie,
v ktorom bola táto pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad o tom, že
voči prijímateľovi nie je nárokované
vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú
s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní,
(5) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ
nemá daňový nedoplatok ku dňu poda13

nia žiadosti, (6) záväzné vyhlásenie, že
prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na
starobné dôchodkové sporenie a (7) záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej
pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
a že najneskôr do troch rokov odo dňa
doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať
pod nikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere, alebo pri veľkom
investičnom projekte najneskôr do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť
uvedenú v investičnom zámere.
Ustanovenie § 13 upravujúce rozhodnutie o schválení investičnej pomoci sa
dopĺňa odsekom 8, podľa ktorého je
dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov dátum nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o schválení
investičnej pomoci vydaného podľa odseku 3 alebo odseku 5 tohto ustanovenia.
Podľa dôvodovej správy sa deň poskytnutia stotožňuje s dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o schválení
za účelom predchádzania pochybnostiam v datovaní.

Deň poskytnutia
investičnej pomoci

Pokiaľ ide o povinnosti prijímateľa investičnej pomoci upravené v ust. § 15,
zmeny sa dotkli odseku 9, podľa ktorého
po novom prijímateľ nie je oprávnený
počas realizácie investičného zámeru,
čerpania investičnej pomoci a v lehote
piatich po sebe nasledujúcich rokov po
roku, v ktorom skončil investičný zámer,
uskutočniť zmeny, ktoré (1) ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného
zámeru, a to najmä zmeny smerujúce
k nevynaloženiu plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených
v investičnom zámere o viac ako 15 %,
vytvoreniu nižšieho počtu nových pracovných miest o viac ako 10 %, zmene
vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú

Zmena
v povinnostiach
prijímateľa
investičnej pomoci

pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
alebo zmene výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by
znamenali poskytnutie neoprávnenej
výhody jemu alebo inému účastníkovi
hospodárskej súťaže, alebo (2) smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese
alebo premiestneniu podnikateľskej
činnosti do iného okresu.
Uvedené znamená, že popri odchýlke
do 15 % nevynaloženia plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie
majetku sa zavádza odchýlka do 10 %
nevytvorenia plánovaného počtu nových
pracovných miest, a to z dôvodu vysokého stupňa premenlivosti celkovej ekonomickej situácie.
Vzhľadom na početné aplikačné problémy súvisiace s posudzovaním pojmu
„zásadná zmena vlastníckej štruktúry“, spresňuje sa význam tzv. zakázanej zmeny súvisiacej so zmenou vlastníckej štruktúry u prijímateľa pomoci.

Novelizovaným ust. § 15 ods. 9 písm. a)
a vypustením terminológie „pracovných
miest, zásadnej zmene jeho vlastníckej
štruktúry“ sa podľa dôvodovej správy
predchádza obmedzovaniu zmien vlastníckych štruktúr, ktoré neohrozujú hospodársku súťaž a predstavujú vnútroskupinové reštrukturalizácie.
Novelizovaný zákon o investičnej pomoci nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 2015.
Investičná pomoc schválená do 31. marca 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené
v rozhodnutí o schválení investičnej
pomoci. Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané
do 31. marca 2015 ministerstvo hospodárstva na základe oznámenia podľa
§ 15 ods. 8 posúdi podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015. Konania začaté
a neukončené pred 1. aprílom 2015 sa
dokončia podľa predpisov účinných do
31. marca 2015.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NÁVRH
ZÁKONA O KULTÚRNO-OSVETOVEJ
ČINNOSTI

Dňa 11. 03. 2015 bol do Národnej rady SR
doručený vládny návrh zákona o kultúrno – osvetovej činnosti (ďalej len „návrh
nového zákona“). V rámci plánovaného
legislatívneho procesu by po schválení
návrhu nového zákona, mal tento zákon
nadobudnúť účinnosť dňa 1. augusta
2015.
Predmet
nového zákona

Ustanovenie § 1 vymedzuje predmet
úpravy. Zákon upravuje právne vzťahy,
ktorými sa zabezpečuje kultúrno-osvetová činnosť; zriaďovanie, zakladanie,
zlučovanie, zrušovanie a postavenie kultúrno-osvetového zariadenia; pôsobnosť
orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti; evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Kultúrno-osvetová
činnosť

Kultúrno-osvetová činnosť je činnosť,
ktorá rešpektuje ľudské práva a rozmanitosť kultúrnych prejavov, svojím pô14

sobením prispieva k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov
Slovenskej republiky a smeruje k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti.
Predmetná definícia zahŕňa najmä
ochra nu a podporu kultúrnych práv,
rozmanitosti kultúrnych prejavov a ich
hodnoty na celoštátnej, regionálnej
a miestnej úrovni, najmä zásadu rovnakej dôstojnosti a rešpektovania všetkých
kultúr a zásadu spravodlivého prístupu, ako ich definuje Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych
prejavov, a zabezpečenie dostupnosti
kultúrnych práv podľa čl. 15 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
Kultúrno-osvetovou činnosťou sa zabezpečí najmä (1) rozvoj kultúrnej identi-

Prechodné
ustanovenia

Cieľ a predmet
kultúrno–osvetovej
činnosti

Výkon
kultúrno–osvetovej
činnosti

Kultúrno–osvetové
zariadenie

ty a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni, (2) rozvoj kultúrneho potenciálu
obcí a regiónov Slovenskej republiky
a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev
na území Slovenskej republiky a v zahraničí, (3) ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, (4) rozvoj
záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, (5) dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti
kultúry, (6) neformálne vzdelávanie
v oblasti kultúry a prevencia negatívnych
spoločenských javov, (7) dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie
a (8) neformálne vzdelávanie v oblasti
astronómie.
Kultúrno-osvetovú činnosť by vykonávali kultúrno-osvetové zariadenia podľa
tohto zákona. Kultúrno-osvetovú činnosť budú môcť vykonávať na základe
osobitného záujmu a na základe dobrovoľnosti aj iné právnické osoby a fyzické
osoby, podľa dôvodovej správy napríklad
mimovládne neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, výrobcovia ľudových
umeleckých remesiel, jednotlivci a kolektívy v oblasti záujmovej umeleckej
činnosti a neprofesionálnej umeleckej
tvorby (bez ohľadu na právnu subjektivitu).
V navrhovanom ust. § 3 sa vymedzuje
kultúrno-osvetové zariadenie. Zriaďovateľom kultúrno-osvetového zariadenia
môže byť ústredný orgán štátnej správy
alebo orgán územnej samosprávy alebo
obec.
Ústredný orgán štátnej správy môže
zriadiť kultúrno-osvetové zariadenie
ako právnickú osobu podľa osobitného
predpisu. Samosprávny kraj a obec môže
zriadiť alebo založiť kultúrno-osvetové
zariadenie ako právnickú osobu. Obec
môže zriadiť kultúrno-osvetové zariadenie aj ako svoje zariadenie bez právnej subjektivity.
Kultúrno-osvetové zariadenie môže byť
podľa odseku 3 predmetného ustanovenia odborne zamerané. Kultúrno-osvetové zariadenie z hľadiska svojej odbornej pôsobnosti môže byť so (1)
všeobecným zameraním alebo (2) so
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špecializovaným zameraním. Kultúrnoosvetové zariadenie so špecializovaným
zameraním je najmä hvezdáreň alebo
planetárium.
V odseku 4 sa vymedzuje rozsah územnej pôsobnosti kultúrno-osvetového
zariadenia, teda môže byť (1) s celoslovenskou pôsobnosťou, (2) s regionálnou
pôsobnosťou alebo s krajskou pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
(3) s pôsobnosťou na území obce.
V odseku 5 sa demonštratívne vymedzujú činnosti kultúrno-osvetového zariadenia. Zároveň je kultúrno-osvetové
zariadenie definované ako súčasť kultúrnej ponuky ako predpoklad rozvoja
kultúrneho turizmu a kreatívneho priemyslu.
Navrhované ust. § 4 upravuje práva
a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia.
Zriaďovateľ alebo zakladateľ kultúrno-osvetového zariadenia je oprávnený
zriadiť, založiť, zlúčiť alebo zrušiť kultúrno-osvetové zariadenie.

Práva a povinnosti
zriaďovateľa
kultúrno–osvetového
zariadenia

Povinnosťou zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia
je určiť hlavnú činnosť kultúrno-osvetového zariadenia; určiť územnú pôsobnosť a odborné zameranie kultúrno-osvetového zariadenia; vydať zriaďovaciu
listinu alebo zakladateľskú listinu alebo
štatút kultúrno-osvetového zariadenia;
vykonávať kontrolu činnosti a hospodárenia kultúrno-osvetového zariadenia.
Zriaďovateľ je zároveň povinný zabezpečiť činnosť kultúrno-osvetového zariadenia po materiálno-technickej, personálnej, odbornej a finančnej stránke
– táto povinnosť mu vyplýva z iných
platných právnych predpisov.
V navrhovaných odsekoch 3 a 4 sa upravuje povinnosť zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia
oznámiť jeho zriadenie, založenie, zlúčenie alebo zrušenie kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 (podľa odborného zamerania kultúrno-osvetového
zariadenia) do 30 dní od jeho zriadenia,
založenia, zlúčenia alebo zrušenia.
Orgánom štátnej správy, ktorý komplexne vykonáva pôsobnosť na úseku

Orgán pôsobnosti

kultúrno-osvetovej činnosti, je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
ktoré je v zmysle navrhovaného ust. § 5
zároveň zriaďovateľom dvoch kultúrno-osvetových zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou, a to Národného osvetového centra (v Bratislave) a Slovenskej
ústrednej hvezdárne (v Hurbanove).
Národné osvetové
centrum

Slovenská ústredná
hvezdáreň

Územná samospráva
a jej pôsobnosť

Evidencia v oblasti
kultúrno–osvetovej
činnosti

Národné osvetové centrum je v zmysle
odseku 3 ust. § 5 navrhovaného nového
zákona (1) odborným a metodickým
pracoviskom pre kultúrno-osvetovú
činnosť, (2) koordinačným a výkonným
pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, (3) koordinačným
a výkonným pracoviskom pre výskum
a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, (4) odborným pracoviskom,
ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu
údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a sprístupňuje ho na svojom webovom sídle a (5) pracoviskom pre ďalšie
vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.
Slovenskú ústrednú hvezdáreň návrh nového zákona definuje ako (1) odborné,
vzdelávacie a metodické pracovisko
pre oblasť astronómie a (2) koordinačné a výkonné pracovisko pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú,
metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied.
Ďalšie ustanovenia navrhovaného nového zákona komplexne upravujú pôsobnosť ďalších orgánov územnej samosprávy na úseku kultúrno – osvetovej
činnosti. V zmysle ust. § 6 samosprávny
kraj aj obec vykonávajú v rámci svojej
vecnej a územnej pôsobnosti jednotlivé
koordinačné a zabezpečovacie činnosti
na úseku kultúrno – osvetovej činnosti.
Rozsiahle ustanovenie § 7 navrhovaného nového zákona vymedzuje evidenciu
kultúrno-osvetovej činnosti, ktorú vykonáva Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň a jedno vybrané kultúrno-osvetové zariadenie na
území každého samosprávneho kraja.
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Ako uvádza dôvodová správa, cieľom
zavedenia evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti je evidovanie
a mapovanie kultúrno-osvetových zariadení na území Slovenska, a zároveň
mapovanie jednotlivcov a kolektívov
v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorí aktívne participujú na rozvoji
kultúry na miestnej a regionálnej úrovni, vyjadrujú kultúrny potenciál a kreativitu v danom kultúrnom regióne.
V ust. § 7 sa ustanovujú tri typy zoznamov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti: zoznam kultúrno-osvetových zariadení so všeobecným zameraním, ktorý
vedie Národné osvetové centrum, zoznam hvezdární a planetárií, ktorý vedie
Slovenská ústredná hvezdáreň a zoznam
kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorý vedie jedno vybrané kultúrno-osvetové
zariadenie v samosprávnom kraji.
Schválením návrhu nového zákona by
malo, tak ako uvádza zrušovacie ust. § 9,
dôjsť k zrušeniu zákona č. 61/2000 Z. z.
o osvetovej činnosti v znení čl. XVII zákona č. 416/2001 Z. z.
Podľa prechodných ustanovení by sa
osve tové zariadenia, ktoré boli zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto
nového zákona považovali za kultúrno-osvetové zariadenia podľa tohto nového zákona. Za kultúrno-osvetové zariadenia podľa tohto zákona sa takisto
považujú zariadenia obce bez právnej
subjektivity, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť.
Prechodné ustanovenia v odseku 2 a 3
ust. § 8 navrhovaného nového zákona
upravujú povinnosť kultúrno-osvetového zariadenia, hvezdárne a planetária
a obce, ak jej zariadenie bez právnej
subjektivity kultúrno-osvetové zariadenie so všeobecným zameraním, hvezdáreň alebo planetárium, požiadať o zápis do príslušného zoznamu v rámci
evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej
činnosti do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nového zákona.

Prechodné
ustanovenia
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