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1.

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNOM ZABEZPEČNÍ POLICAJTOV A VOJAKOV
Od 1. mája 2013 dochádza k zmenám v dobe trvania služobného pomeru potrebnej pre vznik nároku na výsluhový dôchodok,
výsluhový príspevok a odchodné, k zmene základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia a k zmene valorizácie dôchodkov.
Schválené zmeny boli zavedené z dôvodu zníženia výdavkov pre osobitný systém sociálneho zabezpečenia, ako aj pre stabilizáciu
zotrvania v služobnom pomere.

2.

NOVELA ZÁKONA O POBYTE CUDZINCOV
Novela zákona o pobyte cudzincov priniesla viaceré zmeny do pobytového režimu cudzincov. Zmeny sa dotkli napríklad cudzincov
so štatútom „Slovákov žijúcich v zahraničí“, „cudzincov – podnikateľov“ ale aj „žiadateľov o trvalý pobyt“. Dovoľte, aby sme
Vás oboznámili s najdôležitejšími zmenami.

3.

NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
V súčasnosti sledujeme proces rekodifikácie nielen občianskeho práva hmotného, ale aj civilného procesu. Napriek pripravovaným
komplexným zmenám sú naďalej prijímané čiastkové zmeny, ktorých účelom je zabezpečiť dôslednú ochranu práv a právom
chránených záujmov fyzických i právnických osôb, čiastkového charakteru.

4.

NOVELA ZÁKONA O SPRÁVCOCH
Od 1. júna 2013 budú účinné zmeny v zákone č. 8/2005 Z. z. o správcoch, ktoré sa dotýkajú predovšetkým organizácie ich činnosti,
voľby, vedenia kancelárie, prípadne členenia zoznamu správcov konkurznej podstaty a reštrukturalizačných správcov. Zvýši
sa pokuta udeľovaná za porušenie povinností správcu a zavedie sa nová skutková podstata priestupku.

5.

ZMENY V ZÁKONE O SLUžBÁCH ZAMESTNANOSTI
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na rozsiahlej novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Niektoré
zo zmien, ktoré sa dotkli opatrení na trhu práce realizovaných formou rôznych príspevkov Vám priblížime v celom článku.

6.

PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ
Vládny návrh novely zákona o zdravotnom poistení zakotvuje úpravu práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Novela by mala upraviť napríklad úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti, prístup k lekárskym záznamom alebo zavedenie
národných kontaktných miest, ktoré budú poskytovať informácie o právach pacientov.

NOVELA ZÁKONA

O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
POLICAJTOV A VOJAKOV
Zákon č. 80/2013 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov nadobudol
účinnosť dňa 1. mája 2013. Predmetný
zákon sa vzťahuje na policajtov, železničných policajtov, hasičov, horských
záchranárov, príslušníkov Slovenskej
informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej
a justičnej stráže Slovenskej republiky,
colníkov (ďalej len „policajt“) a profesionálnych vojakov (ďalej len „vojak“).
Výsluhový príspevok

Výsluhový dôchodok

U vojakov a policajtov, ktorí boli prijatí do služobného pomeru pred účinnosťou novely, sa doba trvania služobného
pomeru potrebná na vznik nároku na
výsluhový príspevok v zmysle nového
ustanovenia § 143x postupne predlžuje
až na 10 rokov. Zároveň sa novým ustanovením § 143y ustanovujú počty skončených rokov trvania služobného pomeru potrebných pre dobu trvania výplaty
výsluhového príspevku. Výsluhový príspevok aj po novom zostáva dočasne poskytovanou dávkou ako do účinnosti
novely, pričom ohľadne doby trvania
nároku na výsluhový príspevok novela
oproti predchádzajúcej právnej úprave explicitne uvádza, koľko rokov musel policajt alebo vojak byť v služobnom pomere pred účinnosťou novely
a koľko po jej účinnosti.
Novým ustanovením § 143aa sa policajtom a vojakom, ktorým k 1. máju 2013
nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nakoľko ich služobný pomer trval
menej ako 15 rokov, postupne predlžuje minimálna doba trvania služobného
pomeru pre vznik nároku na výsluhový
dôchodok každý rok o 1 rok až na 25
rokov. Napríklad, ak policajt odslúžil
16 rokov, má nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 17 rokov. Výmera
výšky výsluhového dôchodku policajtov
a vojakov, ktorí boli prijatí do služobného pomeru pred účinnosťou novely
zostáva zachovaná v pôvodnej výške aj
po novele, avšak po odslúžení 31 rokov
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a viac sa výsluhový dôchodok navyšuje
len o 0,5 % a nie o 1 % ako pred novelou a najviac do výšky 65 % základu
oproti predchádzajúcim 60 % základu.
Nárok na odchodné a jeho výška sa policajtom a vojakom, ktorých služobný
pomer vznikol pred účinnosťou novely,
vypočítava podľa predpisov účinných
do 30. apríla 2013.

Odchodné

Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajtom
a vojakom, ktorých služobný pomer
vznikol pred účinnosťou novely a ukončia služobný pomer po účinnosti novely, sa vypočítava podľa doplneného ustanovenia § 143ac. Postupne po rokoch sa
predlžuje obdobie, z ktorého sa bude
zisťovať základ na výpočet odchodného,
úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku.

Výpočtový základ

Najväčšia zmena zasiahla policajtov
a vojakov prijatých do služobného pomeru po 30. apríli 2013. Novým znením
ustanovenia § 31 ods. 2 a ustanovenia
§ 32 sa sprísnili podmienky pre vznik
nároku na výsluhový príspevok a nanovo
sa upravil aj vzťah medzi výsluhovým
príspevkom a výsluhovým dôchodkom.
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy
vznikol nárok na dôchodkový príspevok, ak služobný pomer trval najmenej
5 rokov a menej ako 15 rokov. Po dosiahnutí 15 rokov vznikol nárok na výsluhový
dôchodok. Po novom musí policajt alebo
vojak byť v služobnom pomere najmenej
10 a menej ako 25 rokov. Ak policajt alebo vojak skončí služobný pomer pred
odslúžením 10 roka, bude v prípade
nezamestnanosti zabezpečený už len
dávkou v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení. Výška výsluhového príspevku sa z pôvodných 2 %
základu znížila na 1 % základu.

Zmeny
pre novoprijatých
policajtov a vojakov

Novoprijatým policajtom a vojakom
vznik ne po dosiahnutí 25 rokov služobného pomeru nárok na výsluhový dô-

chodok. Výška výsluhového dôchodku je
podľa nového znenia ustanovenia § 39
nižšia ako pri predchádzajúcej právnej
úprave. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy mal policajt alebo vojak po
odslúžení 25 rokov nárok na 55 % základu, pričom za každý ďalší rok služobného pomeru sa výška výsluhového
dôchodku zvyšovala o 1 % až do výšky
60 % základu. Po novom má po 25 rokoch služobného pomeru nárok na 37 %
základu. Za každý ďalší rok služobného
pomeru od 26. roka do 30. roka sa výsluhový dôchodok zvyšuje o 2 %, od
31. roka do 35. roka služobného pomeru o 3 % a od 36. roka o 0,5 %. Výsluhový dôchodok môže byť po novom najviac vo výške 65 % základu.
Novela sprísnila aj podmienky pre
vznik nároku na odchodné. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy vznikol nárok na odchodné po 5 rokoch služobného pomeru, a to vo výške jednonásobku
základu. Za každý ďalší rok služobného
pomeru vznikol nárok na polovicu základu, odchodné mohlo byť najviac vo
výške pri 30 rokoch trvania služobného
pomeru, teda vo výške 13,5 násobku
základu. Po novom má policajt a vojak
nárok na odchodné po 13 rokoch služobného pomeru vo výške jednej polovice základu. Za každý ďalší rok služobného pomeru sa odchodné zvyšuje
o jednu polovicu základu až do maximálnej výšky 9 násobku základu.
Novým spôsobom sa ustanovil základ
na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a vojaka (ďalej len „základ“). Do
účinnosti novely sa základ vypočítaval
podľa ustanovenia § 60 z priemerného

služobného platu v príjmovo najlepšom
ukončenom kalendárnom roku v období
posledných 10 ukončených kalendárnych
rokov predo dňom skončenia služobného
pomeru. Novela uvedené ustanovenie
zmenila tak, že základ sa už nevypočítava z priemerného služobného platu
v príjmovo najlepšom kalendárnom
roku, ale len z priemerného mesačného služobného platu za obdobie celých
posledných 10 rokov.
Novým znením ustanovenia § 97 ods. 4
sa zvýšilo poistné, ktoré platia policajti a vojaci na výsluhový dôchodok z 5 %
na 7 % z vymeriavacieho základu a poistné platené služobnými úradmi a služobnými orgánmi na ten istý účel zo 17 %
na 20 % z vymeriavacieho základu.

Poistné

Zmeny nastali aj vo valorizácii výsluhových, invalidných a pozostalostných
dôchodkov. Uvedené dávky sa do prijatia novely zvyšovali od 1. júla kalendárneho roka o percento určené ako
súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien
a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného
za predchádzajúci kalendárny rok. Po
novom sa tieto dávky zvyšujú od 1. júla
príslušného kalendárneho roka o pevnú
sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej
sumy zvýšenia starobného dôchodku
ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30
a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za
15 rokov trvania služobného pomeru sa
ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší
skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2.

Valorizácia
dôchodkov

NOVELA ZÁKONA

O POBYTE CUDZINCOV
Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť
zákon č. 75/2013 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý mení a dopĺňa zákon
č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o pobyte cudzincov“). Novela
transponuje do právneho poriadku Slo2

venskej republiky smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2011/51/EÚ a zároveň upravuje riešenie aplikačných problémov zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Okruhy úpravy možno rozdeliť na prechodný pobyt, trvalý pobyt,
tolerovaný pobyt a inú problematiku.

Prechodný pobyt

Podľa nového znenia ustanovenia
§ 31 ods. 3 nemôže požiadať na cudzineckej polícii o udelenie prechodného
pobytu na území Slovenskej republiky
cudzinec, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b), teda ak jeho
vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné, alebo ak je cudzinec žiadateľom o azyl. To sa však nedotýka doterajšieho práva uvedených
cudzincov podať si žiadosti o prechodný pobyt na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.
Zmenou ustanovenia § 32 bolo upravené, ktoré doklady nemusí cudzinec doložiť k žiadosti o prechodný pobyt. Podľa doterajšej právnej úpravy bol cudzinec povinný k žiadosti o prechodný
pobyt doložiť výpis z bankového účtu,
po novom stačí potvrdenie o zostatku
na účte. Doklad o zabezpečení ubytovania nemusia po novom dokladať cudzinci, ktorí (1) majú priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom
v inom členskom štáte Európskej únie,
(2) žiadajú o prechodný pobyt na účel
štúdia a študujú na vysokej škole, alebo (3) žiadajú o prechodný pobyt na
účel osobitnej činnosti. Uvedená výnimka žiadateľov o prechodný pobyt na účel
osobitnej činnosti sa vzťahuje len na
cudzincov, ktorí (1) budú študovať na
vysokej škole alebo vykonávať pedagogickú alebo výskumnú činnosť a súčasne sú štipendisti vlády Slovenskej republiky, (2) budú vykonávať činnosť na
základe programov Európskej únie,
alebo (3) žiadajú o prechodný pobyt na
základe plnenia záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy.
Cudzinci, ktorí menia druh pobytu, napríklad z prechodného na trvalý už nemusia dokladať doklad preukazujúci
bezúhonnosť. Výnimka z predkladania
dokladu sa vzťahuje aj na lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí
chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, ktorý po novom nemusia dokladať
cudzinci, ktorí žiadajú o zmenu druhu
alebo účelu pobytu.
Ak zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo cudzinecká polícia žiadosť
o udelenie prechodného pobytu neprijme, podľa novej právnej úpravy po3

skytne cudzincovi písomnú informáciu
o tom, ktoré doklady musí k žiadosti
o udelenie prechodného pobytu doložiť,
aby sa jeho žiadosť prijala. Informácia,
ktorú cudzinecká polícia zasielala podľa
predchádzajúcej právnej úpravy po udelení prechodného pobytu cudzincovi, je
po novom doplnená o dátum skončenia
platnosti prechodného pobytu. Súčasne
sa uvedená informácia okrem cudzincovi
zasiela aj príslušnému zastupiteľskému
úradu a samosprávnemu kraju a obci.
Zmeny v predkladaní dokladov pri obnovení prechodného pobytu sa dotkli
aj cudzincov – podnikateľov. Podľa nového znenia ustanovenia § 34 sú pri obnove prechodného pobytu cudzinci
podnikatelia povinní preukázať okrem
zdaneného príjmu aj finančné zabezpečenie pobytu. Živnostníci aj naďalej
preukazujú len zdanený príjem. Nakoľko
do účinnosti novely preukazovali konatelia a spoločníci zdanený zisk v rozličnej
výške, novela definovala, že podnikatelia musia preukazovať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva,
v mene ktorých konajú. Po novom teda
cudzinec bude musieť preukázať zisk
po zdanení za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima bez
ohľadu na skutočnosť, či je spoločníkom a konateľom alebo len konateľom.

Zmeny v pobytoch
podnikateľov

Novela rozširuje 30-dňovú ochrannú lehotu, počas ktorej cudzinecká polícia
nemôže zrušiť prechodný pobyt, aj keď
pominul účel pobytu na prechodný pobyt na účel štúdia a prechodný pobyt
osoby s dlhodobým pobytom v inom
členskom štáte Európskej únie. Cudzincom, ktorí sú držiteľmi uvedených prechodných pobytov sa po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej
skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky alebo
riadneho skončenia štúdia na vysokej
škole môžu zdržiavať na území Slovenskej republiky ešte 30 dní bez toho, aby
im cudzinecká polícia zrušila pobyt.
Uvedená zmena bola zavedená zmenou
znenia ustanovenia § 36 ods. 3 zákona
o pobyte cudzincov.
Najviac zmien sa dotklo cudzincov
s priznaným postavením Slovák žijúci
v zahraničí (ďalej len „zahraničný Slo-

Slováci žijúci
v zahraničí

vák“). Doklady o pobyte zahraničných
Slovákov, ktoré boli vydané do 1. januára 2012 stratili platnosť 30. júna
2012. Podľa novej právnej úpravy sa
zahraničný Slovák, ktorého doklad stratil
platnosť uvedeným dňom a nevycestoval z územia Slovenskej republiky, aj
naďalej zdržiava na území Slovenskej
republiky oprávnene. Je tiež oprávnený
do 1. mája 2014 podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu a zdržiavať sa
na území Slovenskej republiky až do
rozhodnutia o žiadosti.
Trvalý pobyt

Podobne ako pri prechodnom pobyte,
ani o trvalý pobyt na päť rokov v zmysle zmeneného znenia ustanovenia § 44
už nemôže požiadať na cudzineckej
polícii cudzinec, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b), teda ak
jeho vycestovanie nie je možné a jeho
zaistenie nie je účelné, alebo ak je cudzinec žiadateľom o azyl. Po novom
tiež nemôže požiadať o dlhodobý pobyt cudzinec, ktorý má udelený tolerovaný pobyt z dôvodu že jeho vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je
účelné alebo ak existuje prekážka jeho
administratívneho vyhostenia, alebo sa
jeho pobyt považuje za tolerovaný, napríklad je mu poskytovaná ústavná starostlivosť.
Naopak o dlhodobý pobyt už môže požiadať azylant alebo cudzinec, ktorému
bola poskytnutá doplnková ochrana. Do
doby oprávneného a nepretržitého pobytu na účely udelenia dlhodobého pobytu sa po novele započítava aj obdobie
od podania žiadosti o udelenie azylu do
rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutia doplnkovej ochrany.
Po novom už nemôže cudzinecká polícia zrušiť trvalý pobyt na neobmedzený čas z dôvodu, že manželia nevedú
spoločný život. Oprávnenie zrušiť z uvedeného dôvodu trvalý pobyt na päť rokov zostáva zachované aj po novele.
Dieťaťu, ktoré sa narodilo na území
Slovenskej republiky rodičovi s udeleným trvalým pobytom na neobmedzený čas, cudzinecká polícia podľa novej
právnej úpravy udelí trvalý pobyt na
neobmedzený čas. Do účinnosti novely
mohlo dieťa narodené na území Slovenskej republiky získať len trvalý pobyt na päť rokov.
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Do účinnosti novely cudzinecká polícia
zrušila trvalý pobyt cudzincovi, ktorý
mal udelený trvalý pobyt na päť rokov
a dovŕšil 18 rokov. Po novom sa uvedenému cudzincovi nezruší trvalý pobyt
na päť rokov, ak (1) podniká na území
Slovenskej republiky, (2) je zamestnaný
na území Slovenskej republiky, (3) študuje na škole v Slovenskej republike,
(4) vykonáva osobitnú činnosť, alebo (5)
vykonáva výskum a vývoj.
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov a trvalého pobytu na neobmedzený čas, ak
sa jedná o udelenie trvalého pobytu
v záujme Slovenskej republiky cudzincovi, ktorý zastupuje alebo pracuje pre
významného zahraničného investora
v Slovenskej republike alebo jeho dieťaťu sa po novom skrátila z pôvodných
90 dní na 30 dní.
Zmeny nastali aj pri tolerovanom pobyte. Dočasné útočisko už po novom
nie je považované za dôvod na udelenie tolerovaného pobytu. Podľa novej
právnej úpravy sa za tolerovaný pobyt
už nepovažuje obdobie po podaní žiadosti cudzinca o asistovaný dobrovoľný
návrat. Po novom musí cudzinec podať
osobne nielen žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu, ale aj žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu. Odkladný
účinok po novom nemá len odvolanie
proti rozhodnutiu o zrušení tolerovaného pobytu z dôvodu nemožnosti vycestovania, ak jeho zaistenie nie je účelné.
Ostatným typom tolerovaného pobytu
novela priznala odkladný účinok.

Tolerovaný pobyt

Doklad o pobyte bude odo dňa 1. decembra 2013 povinne obsahovať elektronický čip, ktorého súčasťou budú
údaje týkajúce sa držiteľa dokladu
a jeho pobytu na území Slovenskej republiky. Cudzinec bude mať pridelený
aj bezpečnostný kód, ktorý bude slúžiť
na potvrdenie totožnosti držiteľa dokladu pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej
správy alebo s inými fyzickými osobami
alebo právnickými osobami. Doklad
o pobyte je po novele možné získať aj
do 2 pracovných dní za správny poplatok
24,50 Eur. Za správny poplatok 3 Eurá
je možné požiadať o doručenie dokladu
o pobyte na adresu na území Slovenskej

Doklady o pobyte

republiky. Uvedená zmena bola zavedená novelou zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch.
Cudzinec, ktorý má povolený trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo dlhodobý pobyt, a ktorému bol vydaný doklad

o pobyte s platnosťou kratšou ako má
udelený pobyt, musí požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte najneskôr
30 dní pred skončením platnosti dokladu o pobyte. Cudzinec môže byť po novom držiteľom už len jedného dokladu
o pobyte.

NOVELA OBČIANSKEHO

SÚDNEHO PORIADKU
Úlohy prokuratúry
v civilnom konaní

Posledná novela zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“)
má, ako vyplýva z dôvodovej správy, za
úlohu zabezpečiť dôsledné plnenie
úloh prokuratúry Slovenskej republiky
pri ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu v súlade s čl. 149
Ústavy Slovenskej republiky. Týka sa to
vecí podľa ustanovenia § 35 ods. 2 OSP,
ktorý taxatívne vymedzuje prípady,
kedy je prokurátor oprávnený vstúpiť
do začatého občianskeho súdneho konania. Navrhovaným opatrením by sa
malo v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky prispieť
k zvýšeniu efektívnosti činnosti prokuratúry v netrestnej oblasti a zabezpečeniu účinnejšej ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických
osôb, právnických osôb a štátu.
Novela OSP je realizovaná zákonom
č. 64/2013 Z. z. (ďalej len „novela“).
Účinnosť nadobudla dňa 1. mája 2013.
Právna úprava OSP oprávňuje prokurátora podľa ust. § 35 ods. 2 OSP na vstup
do začatého súdneho konania vo veciach (1) spôsobilosti na právne úkony,
(2) vyhlásenia za mŕtveho, (3) zápisu
do obchodného registra, (4) vo veciach
výchovy maloletých, (5) opatrovníctva,
(6) konkurzu a vyrovnania, (7) vo veciach určenia neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva alebo o určenie
vlastníctva, (8) preskúmania zákonnosti
rozhodnutia správneho orgánu, ktorým
bolo vyhovené protestu prokurátora,
(9) vo veciach, v ktorých ako jeden
z účastníkov konania vystupuje štát,
štátny podnik, právnická osoba s majet kovou účasťou štátu, obec alebo
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vyšší územný celok, (10) ochrany spotrebiteľa, (11) vo veciach zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi verejnej
moci pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym
úradným postupom a (12) vo veciach
vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého
pobytu pri medzinárodných únosoch
detí.
Podľa ust. § 35 ods. 4 OSP majú súdy
notifikačnú povinnosť voči príslušnej
okresnej prokuratúre. Nakoľko prax ukázala, že súdy nie sú pri plnení predmetnej povinnosti dôsledné a súčasne, že
z oznámenia nie sú prokurátorom poskytované dostatočné informácie, udelila novela prokurátorovi právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho
výpisy a odpisy ako i právo na informácie zo súdnych registrov. Uvedené právo mu prináleží vo veciach, ktoré sú vymenované v ust. § 35 ods. 2 OSP.
Druhú oblasť, ktorej sa novela týka,
predstavujú hromadné podania podľa
nového ust. § 42 a OSP. Podľa neho pod
hromadným podaním rozumieme také
podania, ktoré tvorí najmenej 10 podaní doručených tomu istému súdu tým
istým účastníkom v jeden deň.
Súdu budú pri hromadných podaniach
pridelené len tie, ktoré mu budú adresované. Ostatné podania súd odošle tomu
súdu, ktorý účastník určil v podaní. Právne účinky spojené s podaním návrhu na
začatie konania zostanú zachované. Ak
bude hromadné podanie urobené elektronickými prostriedkami, súd ho odošle
ďalej elektronickými prostriedkami.
Tretiu časť novely tvoria zmeny ustanovení osobitného druhu konania, a to

Hromadné podania

Prerušenie konania
o obchodných
spoločnostiach
a družstvách

konania o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev. Do ustanovenia § 200 boli doplnené nové odseky 4 až 7. Podľa nich registrový súd
preruší konanie o zrušení spoločnosti
alebo družstva pred vydaním rozhodnutia z dôvodov, ak (1) prebieha v spoločnosti alebo družstve daňová kontrola, (2) prebieha voči spoločnosti alebo
družstvu určenie dane podľa pomôcok,
(3) prebieha voči spoločnosti alebo
družstvu vyrubovacie konanie, (4) prebieha konanie podľa osobitného zákona,
(5) prebieha konanie podľa piatej časti
druhej hlavy OSP v súvislosti s rozhodnutiami a postupmi správnych orgánov
v konaniach podľa písmena c), (6) prebieha konanie o nároku, alebo (7) ak to
navrhne ten, kto osvedčí, že spoločnosť
alebo družstvo má voči nemu záväzok.
Súd môže konanie z uvedených dôvodov okrem bodu (7) prerušiť, len pokiaľ taký postup navrhol orgán štátnej

správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v lehote do uplynutia ktorej nie
je možné vydať rozhodnutie o zrušení
spoločnosti alebo družstva. Príslušný
or gán okrem návrhu musí súčasne
osvedčiť, že nastal niektorý z dôvodov
na prerušenie, pričom uplatňuje právo
odporovať právnemu úkonu spoločnosti alebo družstva alebo sa domáha neplatnosti prevodu majetku spoločnosti
alebo družstva alebo vyslovenia neplatnosti právneho úkonu, týkajúceho sa
majetku, ktorý patrí alebo patril spoločnosti alebo družstvu.
Konanie je možné prerušiť na dobu maximálne dvoch rokov. Orgán oprávnený
navrhnúť prerušenie konania môže pred
uplynutím doby, na ktorú je konanie
prerušené navrhnúť, aby súd rozhodol
o prerušení konania opätovne najviac
o jeden rok, a to aj opakovane, ak
osvedčí, že naďalej trvajú dôvody pre
ktoré bolo konanie prerušené.

NOVELA ZÁKONA O SPRÁVCOCH
Odo dňa 1. júna 2013 nadobudne účinnosť novela zákona č. 8/2005 Z. z.
o správcoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a činnosť
správcov konkurznej podstaty a reštrukturalizačných správcov. Novela, zákon
č. 72/2013 Z.z. (ďalej len „novela“), sa
zaoberá niekoľkými hlavnými okruhmi
problémov. Upravuje generovanie správcov či mení územné obvody, z ktorých
môže byť vymenovaný správca a pod.
Novela sa zaoberá aj otázkami vedenia
kancelárie správcu, nakoľko ministerstvo
pri výkone dohľadu zistilo, že niektorí
správcovia nemajú dostupnú, resp. otvorenú podateľňu kancelárie, čo pre veriteľov môže spôsobiť značnú komplikáciu
pri výkone ich práv v konkurznom konaní.
Spisový prehľad

Súčasné znenie ustanovenia § 9 zákona
o správcoch upravuje povinnosť správcu priebežne vyhotovovať vecnú a časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov
správcovskej činnosti. Časovú špecifikáciu práce nahrádza spisový prehľad
vykonaných úkonov. Spisový prehľad
bude obsahovať opis jednotlivého úkonu, dátum jeho vykonania a čas trvania s uvedením mena a priezviska oso6

by, ktorá úkon vykonala. Na požiadanie
bude správca povinný kópiu spisového
prehľadu predložiť ministerstvu.
Podľa novej právnej úpravy dochádza
k rozčleneniu zoznamu správcov na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické osoby a oddiel konkurzných správcov
pre fyzické osoby. Správcovi zapísanému iba do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby náhodný generátor nepridelí konkurz fyzickej osoby.
Správcovi zapísanému iba do oddielu
reštrukturalizačných správcov náhodný
generátor nepridelí konkurz. Znamená
to, že správcovia sa budú môcť špecializovať a vykonávať iba tú agendu, ktorej sa chcú venovať.

Zoznam správcov

Nové ustanovenie § 20a zákona o správcoch zavádza nové pravidlá pre náhodný
výber správcov. V konkurznom konaní
voči právnickej osobe sa náhodný výber
uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do oddielu konkurzných správcov
pre právnické osoby a majú zriadenú
kanceláriu v obvode krajského súdu,
v ktorom sídli príslušný konkurzný súd.

Náhodný výber
správcov

V konkurznom konaní voči fyzickej osobe a v konaní o oddlžení sa náhodný
výber uskutoční iba zo správcov, ktorí
sú zaradení do oddielu konkurzných
správcov pre fyzické osoby a majú
zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd. Ak nastane situácia, že
v jednom, či druhom prípade bude
možné vybrať z menej ako troch správcov, novela umožní rozšíriť výber i na
druhú skupinu konkurzných správcov.
Správca si môže vybrať, do ktorého oddielu si želá byť zapísaný, resp. môže
byť zapísaný aj do všetkých troch. Oddiel, do ktorého žiada byť zapísaný
uvedie v žiadosti o zápis do zoznamu
správcov alebo v samostatnej žiadosti,
pokiaľ bude žiadať vykonať zmenu zapísaných údajov v zozname správcov.
Vyčiarknutie
zo zoznamu
správcov

Dochádza k rozšíreniu dôvodov vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov.
Podľa nových ustanovení § 26 ods. 1
písm. i) a písm. j) ministerstvo správcu
vyčiarkne zo zoznamu správcov, ak
opakovane v priebehu 6 mesiacov zistí,
že podateľňa kancelárie správcu nie je
otvorená v súlade s týmto zákonom.
Vzhľadom na zistenie nízkej disciplíny

správcov pri platení poplatkovej povinnosti je novým dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu správcov i neuhradenie
ročného poplatku v lehote 15 dní od
doručenia písomnej výzvy.
Maximálna sadzba pokuty za porušenie povinností ustanovených zákonom
o správcoch alebo osobitným predpisom sa zo súčasných 3.310 Eur zvýši na
5.000 Eur. Dochádza i k predĺženiu lehoty na uloženie pokuty. Podľa súčasnej úpravy je možné pokutu uložiť do
jedného roka od zistenia porušenia povinnosti. Od 1. júna 2013 bude možné
pokutu uložiť aj neskôr, nakoľko bude
stačiť, ak do jedného roka od zistenia
porušenia povinnosti dôjde k začatiu
konania o uložení pokuty. Najneskôr
bude možné konanie začať do piatich
rokov, odkedy ku porušeniu povinnosti
reálne došlo.
Zavedením nového ustanovenia § 36a
zákona o správcoch bolo neoprávnené
vydávanie sa za správcu definované ako
priestupok. Na prejednanie priestupku
sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za predmetný priestupok bude
možné uložiť pokutu do výšky 5.000 Eur.

ZMENY V ZÁKONE

O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
Na základe Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2012 bol Národnej rade SR predložený návrh novely
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Dňa 20. marca 2013 Národná rada SR návrh novely zákona o službách zamestnanosti schválila. Novela
nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2013.
Novela upravuje aktívnu politiku trhu
práce. Zmeny sa dotkli obligatórnych
a právne nárokovateľných opatrení na
trhu práce, ktoré boli nahradené fakultatívnymi, právne nenárokovateľnými opatreniami na trhu práce, čo si vynútilo aj okamžitú potrebu zavedenia
nového mechanizmu schvaľovania nástrojov podpory a pomoci účastníkom
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na trhu práce vrátane nových pravidiel
rozpočtovania, spravovania a prerozdeľovania finančných prostriedkov na
aktívnu politiku trhu práce.
Nahradenie obligatórnosti poskytovania príspevkov fakultatívnosťou bolo
realizované pri nasledujúcich príspevkoch, a to (1) príspevku na samostatnú
zárobkovú činnosť, (2) príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie, (3) príspevku
na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami
a na riešenie následkov mimoriadnej
situácie, (4) príspevku na vykonávanie
absolventskej praxe, (5) príspevku na
zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, (6) príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnu-

Uloženie sankcií

tím v zamestnaní a (7) príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
Príspevok na SZČ

Podpora
zamestnávania
znevýhodneného
uchádzača

Príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť sa poskytoval na základe písomnej žiadosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol najmenej 3 mesiace
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a následne začal vykonávať
samostatne zárobkovú činnosť nepretržite najmenej dva roky. Podľa novej
právnej úpravy už úrad poskytuje predmetný príspevok len fakultatívne na
čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich
s prevádzkovaním samostatne zárobkovej činnosti. Po poskytnutí príspevku
sa predĺžila i lehota, v ktorej musí uchádzač samostatne zárobkovú činnosť prevádzkovať, a to z dvoch na tri roky.

miery evidovanej nezamestnanosti. Výška predmetného príspevku v ostatných
krajoch tak predstavuje (1) 30 % z celkovej ceny práce v okresoch s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský
priemer, (2) 40 % z celkovej ceny práce
zamestnanca v okresoch s priemernou
mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer.
Príspevok na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa nového znenia
ust. § 50j zákona o službách zamestnanosti môže úrad poskytnúť na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý na
vytvorené pracovné miesto prijme do
pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie za podmienky, že pracovný pomer
je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok je možné poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je (1)
obec alebo samosprávny kraj, (2) právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. Mesačná výška príspevku
je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny
práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti.

Ochrana
pred povodňami

Poskytovanie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchá dzača o zamestnanie už nebude povinnosťou, ale len možnosťou úradu na
základe písomnej žiadosti poskytnúť
príspevok, a to za podmienky, že na vytvorené pracovné miesto bude do pracovného pomeru prijatý znevýhodnený
uchádzač, ktorý je (1) vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
tri mesiace a (2) pracovný pomer bude
dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Zriadený bol nový príspevok na podporu
udržania pracovných miest. Predmetný
príspevok môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace
pred podaním žiadosti o poskytnutie
príspevku udržal pracovné miesta aj
v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné
obdobie obmedzí svoju prevádzkovú
činnosť tak, že nebude zamestnancom
prideľovať prácu v rozsahu najmenej
6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času. Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy
poskytnutej zamestnancov.

Príspevok
na podporu udržania
pracovných miest

V Bratislavskom kraji došlo k zvýšeniu
príspevku z 20 % na 25 % z celkovej ceny
práce zamestnanca. V ostatných krajoch došlo pri určovaní výšky príspevku
k rozdeleniu okresov podľa priemernej

Nová definícia absolventskej praxe ju
vymedzuje ako možnosť získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti
u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú
dosiahnutému stupňu vzdelania absol-

Absolventská prax

Príspevok na podporu zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ust. § 50 zákona o službách
zamestnanosti bol poskytovaný obligatórne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijal do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača
o zamestnanie, ktorý bol najmenej tri
mesiace v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Uvedený príspevok bol poskytovaný vo výške (1) mesačne najviac
20 % z celkovej ceny práce v Bratislavskom kraji alebo (2) mesačne najviac
30 % z celkovej ceny práce v ostatných
krajoch.
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venta školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov. Počas vykonávania absolventskej
praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok vo výške
65 % sumy životného minima stanoveného pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Zmeny sa dotkli aj príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska, príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie

alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti či príspevku na dochádzku za prácou. Pri posledne uvedenom
obligatórnosť zostáva zachovaná.
Novela zákona o službách zamestnanosti je pomerne rozsiahla a upravila
viaceré inštitúty. Okrem uvedených
zmien bola napríklad nanovo definovaná samostatne zárobkovo činná osoba,
uchádzač o zamestnanie, záujemca
o zamestnanie a znevýhodnený uchádzač o zamestnanie a iné pojmy, ktorých zmenu si vyžiadala súčasná prax.

PRIPRAVUJE SA V NR SR -- NOVELA
ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Do Národnej rady Slovenskej republiky
bol predložený dňa 25. apríla 2013 vládny návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon
o zdravotnom poistení“). Návrh novely
predpokladá účinnosť 1. októbra 2013
s výnimkou niektorých ustanovení. Cieľom návrhu novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“). Predmetná smernica spolu s nariadením
(ES) Európskeho parlamentu a Rady
883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadením
(ES) Európskeho parlamentu a Rady
987/2009, ktorým sa stanovuje postup
vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, predstavuje právny nástroj
upravujúci práva a povinnosti migrujúcich osôb zúčastnených na poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.
Nezaopatrený
rodinný príslušník

Podľa návrhu novely sa doplnením ustanovenia § 3 ods. 2 o písm. d) zavedie
definícia nezaopatreného rodinného príslušníka. Za nezaopatreného rodinného
príslušníka by sa podľa predmetného
ustanovenia malo považovať (1) nezaopatrené dieťa, (2) manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského
príspevku, (3) manžel alebo manželka,
ktorá sa osobne celodenne a riadne
stará o dieťa vo veku do 6 rokov, (4)
manžel alebo manželka, ktorá nevyko9

náva závislú zárobkovú činnosť ani podnikanie, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie a nepoberá dávku
v nezamestnanosti, (5) manžel alebo
manželka, ktorá nevykonáva závislú
zárobkovú činnosť ani podnikanie a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol
jej nárok na dôchodok, (6) manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva závislú
zárobkovú činnosť ani podnikanie a je
invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok a (7) manžel alebo
manželka, ktorá je platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení. Súčasne by sa podľa doplneného písm. i) v ustanovení § 3 ods. 3
mal za nezaopatreného rodinného príslušníka považovať ten, ktorého za takého považujú právne predpisy členského štátu Európskej únie (ďalej len
„členský štát“), v ktorom má bydlisko.
Definícia nezaopatreného rodinného
príslušníka je potrebná z dôvodu jeho
viazanosti na ekonomicky aktívneho poistenca.
Nové znenie ustanovenia § 3 ods. 4 by
malo rozšíriť definíciu povinne zdravotne poistenej osoby. Po novom by povinne zdravotne poistenou osobou bola aj
fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt
v Slovenskej republike, ak nie je zdravotne poistená v cudzine ani v inom
členskom štáte a poberá dôchodok,
napríklad starobný, invalidný alebo výsluhový, výlučne zo Slovenskej republiky. Za povinne zdravotne poistenú osobu

Povinne zdravotne
poistená osoba

by sa však nepovažovala fyzická osoba
s trvalým pobyt v štáte, ktorý nie je
členským štátom (ďalej len „tretia krajina“) a bola by poistená iba na úhradu liečebných nákladov počas pobytu
v Slovenskej republike.
Úhrada nákladov
poistencovi v inom
ako členskom štáte

Úhrada nákladov
poistencovi v inom
členskom štáte

Podľa navrhovaného doplneného ustanovenia § 9a by sa mali náklady zdravotnej
starostlivosti poskytnutej poistencovi
verejného zdravotného poistenia v tretích krajinách hradiť za neodkladnú
zdravotnú starostlivosť do výšky úhrady nákladov na území Slovenskej republiky. Pri splnení kritérií ustanovenia
§ 9b ods. 10 by zdravotná poisťovňa
mohla uhradiť aj plánovanú zdravotnú
starostlivosť v tretích krajinách.
Navrhované doplnené ustanovenie § 9b
upravuje úhradu nákladov zdravotnej
starostlivosti poskytnutej poistencovi
v inom členskom štáte. Podľa uvedeného ustanovenia má poistenec právo na
úhradu nákladov (1) potrebnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom
členskom štáte, (2) zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte
a (3) zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne.
Potrebnú zdravotnú starostlivosť návrh
novely definuje ako zdravotnú starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav
poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca
v inom členskom štáte tak, aby sa nemusel kvôli ošetreniu vrátiť do Slovenskej republiky skôr ako pôvodne zamýšľal, jej rozsah určuje ošetrujúci lekár.
Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu je podľa návrhu novely zdravotná
starostlivosť v rozsahu uhrádzanom na
základe sociálneho zabezpečenia v inom
členskom štáte. Zdravotná starostlivosť
so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne je v zmysle návrhu novely zdravotná starostlivosť zameraná na liečenie
už existujúceho zdravotného problému
poistenca v inom členskom štáte. Jej
poskytnutie, termín a miesto si poistenec musí vopred dohodnúť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom
členskom štáte, pričom uvedené musí
byť odsúhlasené zdravotnou poisťov10

ňou. Ustanovenie § 9b ďalej upravuje,
akými dokladmi poistenec preukazuje
nárok na úhradu nákladov. Vzory predmetných dokladov ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis. Jedná sa o európsky preukaz zdravotného poistenia,
náhradný certifikát k európskemu preukazu a rôzne typy formulárov. Úhradu
nákladov zabezpečí príslušná zdravotná poisťovňa prostredníctvom Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“).
Ak poistenec nepredloží uvedené doklady a uhradil náklady za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť, môže požiadať
príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie uvedených nákladov, a to žiadosťou podľa ustanovenia § 10. Poistenec by mal podľa návrhu novely nárok
na preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti, ak mu bola poskytnutá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
ktorý je financovaný zo zdravotného
poistenia alebo z daňového systému
príslušného členského štátu. Poistenec
by mal tiež nárok na úhradu nákladov
plánovanej zdravotnej starostlivosti, na
ktorú príslušná zdravotná poisťovňa
udelila súhlas.
Úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného
členského štátu na území Slovenskej
republiky upravuje navrhované ustanovenie § 9c. Na uvedeného poistenca by
sa mal vzťahovať rovnaký postup, ktorý vyplýva aj z ustanovenia § 9b.

Úhrada nákladov
poistencovi iného
členského štátu
v Slovenskej republike

Preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v inom členskom štáte upravuje
doplnené ustanovenie § 9d. Cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou sa v zmysle uvedeného ustanovenia rozumie
zdravotná starostlivosť poskytovaná
alebo indikovaná poistencovi v inom
členskom štáte. V zmysle navrhovaného znenia ustanovenia § 9d ods. 1 cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou
nie je sociálna služba, odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúcia orgánov, tkanív
alebo buniek na účely transplantácie
a program očkovania obyvateľstva proti infekčným chorobám. Ustanovenie
§ 9d tiež zakotvuje právo poistenca na
preplatenie nákladov cezhraničnej zdra-

Preplatenie nákladov
poistencovi v inom
členskom štáte

votnej starostlivosti poskytnutej v inom
členskom štáte u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti iného členského štátu. Nárok vzniká iba v prípade, ak poskytnutá zdravotná starostlivosť patrí do
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.
Predchádzajúci
súhlas

Poistenci, ktorí chcú cestovať do iného
členského štátu za účelom využitia konkrétnej zdravotnej starostlivosti, by podľa návrhu novely mali požiadať zdravotnú poisťovňu o predchádzajúci súhlas
podľa navrhovaného znenia ustanovenia § 9f. Pripravovaný zákon chce poistencovi umožniť požiadať aj o dodatočné vydanie súhlasu najneskôr do 1 roka
odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa by potom
bola povinná rozhodnúť do 15 pracovných dní od dňa jej prijatia, pri závažnom ochorení bude musieť rozhodnúť
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bezodkladne. Proti rozhodnutiu návrh
umožňuje poistencovi podať odvolanie
do 20 pracovných dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Návrhom zákona by sa mal novelizovať
aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
zákon 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,
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve, zákon
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zákon č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Súvisiace
novelizácie
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