
1. ŠPECIFICKÉ ŠTÁTNE ZÁRUKY
Európsky fond finančnej stability (European Financial Stability Facility, EFSF) alebo tzv. euroval predstavuje systém záruk jed-
no tlivých členských štátov únie, Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu. Fond vznikol v reakcii na nestabilitu,
ktorú vyvolala grécka dlhová kríza. Výška účasti Slovenska v stabilizačnom mechanizme vychádza z výšky podielu SR v Európskej
centrálnej banke a predstavuje sumu 4,37 mld. Eur. V prípade, že by sa niektorá z krajín dostala do ťažkostí, požiada EFSF 
o poskytnutie potrebných finančných prostriedkov, za ktoré bude ručiť eurozóna. Mechanizmus poskytovania finančnej pomoci
členským štátom eurozóny je zastrešený rámcovou zmluvou, v nadväznosti na ktorú bol v NR SR prijatý zákon o špecifických
štátnych zárukách. 

2. NOVELIZÁCIA TRESTNÉHO PORIADKU
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok posilnil v súdnom konaní kontradiktórne prvky. Zvýšenie kontradiktórnosti zdôraznilo
význam a postavenie procesných strán, viedlo k posilneniu práv obhajoby a poškodeného na jednej strane, ale aj k posilneniu
postavenia obžaloby, a najmä zodpovednosti prokurátora za veci predložené súdu. Prijatím zákona č. 224/2010 Z. z. boli vykonané
také zmeny v Trestnom poriadku, ktoré si vyžiadali jeho ďalšiu novelizáciu. 

3. NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI 
Dňa 1. januára 2011 nadobudne účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti. Novela reaguje na podnety aplikačnej praxe 
a zároveň vytvára legislatívne prostredie pre činnosti smerujúce k predchádzaniu povodniam a pre riešenie dopadu povodní, v prí-
pade ich vzniku, na občanov SR. 

4. PRIPRAVUJE SA V NR SR - ZMENY V SOCIÁLNOM POISTENÍ
Oblasť sociálnych vecí prechádza neustálymi zmenami. Prijatie predloženého návrhu novely zákona o sociálnom poistení a s ním
i zákona o starobnom dôchodkovom sporení by prinieslo napríklad zmenu v definovaní základných pojmov, zmeny v oblasti 
vymeria vacích základov či automatické zaraďovanie do II. piliera. 

5. PRIPRAVUJE SA V NR SR - NOVELA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
Do NR SR bol dňa 23. septembra 2010 doručený vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov. Účelom návrhu je úprava pravidiel, ktoré by mali zabezpečiť hospodárne a transparentné nakla-
danie s verejnými prostriedkami a verejným majetkom. 

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR - ZMENY V OBLASTI OCHRANY VKLADOV
Základné krytie vkladateľov bolo ustanovené už smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, vzhľadom na prebiehajúce
finančné otrasy bolo však nutné jeho zlepšenie. Pripravovaný návrh novely zákona o ochrane vkladov upraví nielen hranicu 
minimálneho krytia v súlade s novelou horeuvedenej smernice, ale zmení i dĺžku výplatnej lehoty. 

9/2010

PRO BONO



Dňa 15. júla 2010 podpísala Slovenská
republika v Bratislave Rámcovú zmluvu
EFSF (ďalej len „rámcová zmluva“),
ktorá pre SR nadobudla platnosť dňa
30. septembra 2010. EFSF je skratka
pre European Financial Stability Facili-
ty, t.j. Európsky fond finančnej stabili-
ty, ktorý je súčasťou balíka opatrení,
o ktorých rozhodla dňa 9. mája 2010
Rada ECOFIN-u. Finančná podpora bude
členským štátom eurozóny poskytnutá
prostredníctvom EFSF spolu s MMF a za
podmienok podobných stabi lizačným
podporným pôžičkám poskyt  nutým člen-
skými krajinami eurozó ny Helénskej re-
publike. 

EFSF má formu societé anonyme (ak-
ciovej spoločnosti) so sídlom v Lu  xem -
bur gu, ktorá je riadená Správnou 
radou s počtom členov zhodným s poč -
tom akcionárov EFSF. Rozhodnutia
EFSF prijíma Správna rada kvalifiko -
vanou väčšinou, ktorá predstavuje 
2/3 prítomných členov a súčasne as-
poň 80 % hlasov vážených upísaným
kapitálom, okrem prípadov, v ktorých
sa vyžaduje jednohlasné stanovisko
(pre dovšetkým rozhodnutie o poskyt -
nu tí úveru členskému štátu eurozóny). 

EFSF bol založený dňa 7. júna 2010 
s cieľom poskytovať členským štátom
eurozóny počas obmedzeného časové-
ho obdobia stabilizačnú podporu vo
forme zmlúv o pôžičkách (ďalej len
„zmluvy o pôžičke“) a úverov (ďalej
len „úvery“) poskytnutých podľa zmlúv
o pôžičkách v sume do 440 miliárd Eur.
Dostupnosť takýchto zmlúv o pôžičke
bude podmienená podpísaním Memo-
randa o porozumení (ďalej len „MoP“)
medzi členským štátom eurozóny, kto-
rý o úvery požiada, a Európskou komi-
siou konajúcou v mene členských štá-
tov eurozóny. Vo vzťahu ku každej
zmlu ve o pôžičke bude prijímajúci
členský štát eurozóny označovaný ako
dlžník. 

EFSF bude úvery financovať vydáva-
ním alebo vstupovaním do dlhopisov,
poukážok, komerčných cenných papie-
rov, dlhových cenných papierov alebo
prostredníctvom iných finančných 

dohôd (ďalej len „nástroje financova-
nia“), ktoré sú podporené neodvola-
teľnými a bezpodmienečnými zárukami
(ďalej len „záruka“) členských štátov
eurozóny, ktoré budú vystupovať ako
ručitelia vo vzťahu k nástrojom finan-
covania podľa ustanovení rámcovej
zmluvy. Ručiteľmi nástrojov financo-
vania (ďalej len „ručitelia“) budú
všet ky členské štáty eurozóny. Výnim-
ku z uvedeného predstavujú len tie
členské štáty eurozóny, ktoré sú alebo
sa stali odstupujúcimi ručiteľmi podľa
ustanovení článku 2(7) rámcovej zmlu -
vy pred vydaním takýchto nástrojov fi-
nancovania.

Záruky neodvolateľne a bezpodmie-
neč ne zabezpečujú včasné vyplatenie
plánovaných platieb úrokov a istiny
splatných z nástrojov financovania vy-
daných EFSF. Záväzok každého ručite-
ľa poskytnúť záruku je neodvolateľný,
pevný a záväzný.

V prípade, že členský štát požiada
o pomoc na základe mechanizmu do-
hodnutého v úverovej zmluve, EFSF
usku toční emisiu dlhopisov, prostred níc  -
tvom ktorých získa peňažné prostried ky
na poskytnutie návratnej pôžič ky da -
nému štátu. Mechanizmus krytia pro-
stried kov určených na splácanie dlho-
pisov vydaných EFSF prostredníctvom
záruk je zastrešený rámcovou zmluvou.
Existujúci zákon č. 386/2002 Z. z.
o štát nom dlhu a štátnych zárukách
neumožňuje Slovenskej republike po-
skytovať a realizovať špecifické štát-
ne záruky v termínoch a spôsobom 
určeným v rámcovej zmluve. Z uvede-
ného dôvodu bol NR SR prijatý zákon
č. 381/2010 Z. z. o špecifických štát-
nych zárukách, ktorý nadobudol účin-
nosť dňa 30. septembra 2010. Uvede-
ný zákon upravuje (1) poskytovanie
špecifických štátnych záruk Slovenskou
republikou v súvislosti s jej účasťou 
v Európskom fonde finančnej stability
a (2) správu a financovanie poskytnu-
tých špecifických štátnych záruk.

Financovanie a správu majetkovej
účasti SR v EFSF vykonáva Ministerstvo
financií SR (ďalej len „ministerstvo“).
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V zmysle ust. § 3 zákona sa špecifické
štátne záruky poskytujú veriteľom na
základe žiadosti dlžníka o finančnú
stabilizačnú pomoc, schválenej ruči-
teľmi v súlade s podmienkami rámco-
vej zmluvy.

REALIZÁCIA ZÁRUK

Realizáciu špecifických štátnych záruk
upravuje ust. § 6 zákona, podľa ktoré-
ho ministerstvo realizuje špecifické
štátne záruky v súlade s rámcovou
zmlu vou na základe (1) žiadosti spo-
ločnosti o realizáciu špecifickej štát-
nej záruky, (2) žiadosti zástupcu veri-
teľov o realizáciu špecifickej štátnej
záruky alebo (3) žiadosti o realizáciu
špecifickej štátnej záruky zo strany
akejkoľvek fyzickej osoby alebo práv-
nickej osoby, ktorá je zmluvnou stra-
nou v nástroji financovania.

V prípade, ak sa členský štát eurozóny
dostane do takých finančných problé-
mov, že požiada o stabilizačný podpor-
ný úver EFSF, môže písomnou požia-
davkou spolu s podpornými materiálmi
uspokojivými pre ostatných ručiteľov
požiadať ostatných ručiteľov (s kópiou
pre Komisiu a predsedu Pracovnej sku-
piny Eurogroup), aby súhlasili, že ta-
kýto štát sa nebude ďalej zúčastňovať
vydávania záruk ako ručiteľ pre aké-
koľvek ďalšie dlhové emisie EFSF.

V prípade, ak členský štát, ktorý je
dlž níkom EFSF, nedokáže včas splácať
pôžičku a z uvedeného dôvodu nebude
mať EFSF dostatok vlastných pro-
stried kov na splácanie vlastných dlho-
vých nástrojov, požiada členské štáty
o realizáciu záruk, a to až do výšky
120 % svojho základného podielu na
celkovej výške záruk. V prípade, že
ani následne nebude EFSF disponovať
dostatkom prostriedkov, použije svoju
hotovostnú rezervu. Z rámcovej zmlu-
vy vyplýva, že pokiaľ sa ručiteľovi ne-
podarí zrealizovať platbu, ktorá je
oprávnená a splatná v zmysle záruky 

a ako dôsledok realizuje EFSF výber
hotovostnej rezervy na pokrytie nedo-
statku finančných zdrojov, ako sme
uviedli vyššie, potom uvedený ručiteľ
bude povinný uhradiť EFSF príslušnú
sumu spolu s úrokom z danej sumy 
vo výške úrokovej sadzby mesačného
EURIBOR-u + 500 bázických bodov. 
EURIBOR predstavuje medzibankovú
referenčnú sadzbu v rámci hospodár-
skej a menovej únie, ktorá bola zave-
dená v roku 1999. 

V nadväznosti na horeuvedené bola do
ust. § 6 ods. 3 zákona o špecifických
štát nych zárukách premietnutá povin-
nosť ministerstva uhradiť na základe
písomnej žiadosti zo strany EFSF závä-
zok SR s príslušným úrokom v prípade,
ak sa omešká s platbou EFSF a EFSF
bude z uvedeného dôvodu nútená po-
užiť na jej krytie hotovostnú rezervu.
Ak bude musieť pokryť záväzok Slo-
venskej republiky iný členský štát, 
bude Slovenská republika povinná od-
škodniť takýto štát a uhradiť mu aj
predmetný úrok z omeškania. 

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zá -
ko nu, EFSF nemá žiaden mechaniz-
mus, ktorý by pokryl zvýšené náklady
Slovenskej republiky na poskytnutie
špecifických štátnych záruk. Rámcová
zmluva síce umožňuje požiadať v prí -
pa de finančných ťažkostí o odstúpenie
budúcich špecifických štátnych rezerv,
avšak uvedené je možné len v prí pa -
de, ak sa SR sama stane príjemcom
pomoci podľa rámcovej zmluvy alebo
iného ekvivalentného mechanizmu. 

Zákon o špecifických štátnych zárukách
vytvára legislatívne podmienky pre po-
skytnutie a realizáciu špecifických
štátnych záruk, keďže zákon o štátnom
dlhu a štátnych zárukách, ako sme 
už uviedli, neumožňoval postupovať
v zmy s le rámcovej zmluvy. Účinnosť
zákona nastala vyhlásením v Zbierke
zákonov SR dňa 30. septembra 2010.
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Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poria-
dok v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Trestný poriadok“) bol s účinnos-
ťou odo dňa 1. septembra 2010 v rámci
sprievodnej novelizácie zmenený záko-
nom č. 224/2010 Z. z., ktorý mení a do -
pĺňa Trestný zákon (ďalej len „pôvodná
novela“). Uvedený zákon mal priniesť
výrazné zmeny v ust. § 241 ods. 1 písm. f)
a ust. § 244 ods. 1 písm. h). 

Podľa pôvodnej právnej úpravy mohol
samosudca v rámci preskúmania obža-
lobu podanú na súde pre prečin a zlo-
čin s hornou hranicou trestnej sadzby
neprevyšujúcou osem rokov odmietnuť
a vrátiť vec prokurátorovi za podmien-
ky, že zistil závažné procesné chyby,
najmä porušenie práva na obhajobu.
Podobne mohol postupovať súd pri
pred bežnom prejednaní obžaloby. Zá-
konom č. 224/2010 Z. z. boli horeu -
vedené podmienky rozšírené tak, že
k odmietnutiu a vráteniu veci podľa
ust. § 241 a § 244 Trestného poriadku
mohlo dôjsť nielen v dôsledku zistenia
závažných procesných chýb, ale aj v tom
prípade, ak neboli zadovážené a pre -
dlo žené dôkazy, ktoré sú pre rozhod-
nutie súdu podstatné a ktoré zabezpe-
čené a predložené mohli a mali byť. 

Uvedené rozšírenie malo umožniť 
aplikovanie zásady vyjadrenej v ust. 
§ 2 ods. 10 a 11 Trestného poriadku.
Podľa dôvodovej správy k zákonu 
č. 224/2010 Z. z. sa tak súdom malo
umožniť rozhodovať spravodlivo. V zmy-
sle ust. § 2 ods. 10 Trestného poriadku
postupujú orgány činné v trestnom ko-
naní tak, aby bol zistený skutkový stav
veci, o ktorom nie sú dôvodné pochyb-
nosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na
ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú or -
gány  z úradnej povinnosti. Právo obsta-
rávať dôkazy majú aj obe strany. Orgá-
ny činné v trestnom konaní s rovnakou
starostlivosťou objasňujú okolnosti sved -
čiace proti obvinenému ako aj okol nosti,
ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch
smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby
umožnili súdu spravodlivé rozhodnu-
tie. V zmysle ods. 11 uvedeného usta-
novenia môže súd vykonať aj dôkazy,
ktoré strany nenavrhli. Spornosť pred-

metnej novelizácie vznikla už v sa mot -
nom odôvodnení horeuvedenými usta-
noveniami § 2. Ako sme uviedli, orgá ny
činné v trestnom konaní obstarávajú dô-
kazy z úradnej povinnosti, dôkazy môžu
obstarávať aj strany a súd môže vykonať
aj tie dôkazy, ktoré strany nenavrhli. 

Na uvedené sa odvoláva aj dôvodová
správa k poslednej novele Trestného
po riadku, t.j. k zákonu č. 346/2010 Z. z.
Predmetný zákon je reakciou na nove-
lu realizovanú prostredníctvom zákona
č. 224/2010 Z. z. a nadobudol účinnosť
v ten istý deň ako pôvodná novela, t.j.
dňa 1. septembra 2010. Zá konodarca
tým zabránil uskutočniť zmeny podľa
pôvodnej novely a vrátil stav do podoby
pred ňou. Pôvodná novela predstavova-
la legislatívne zmeny, ktoré nespadali
do koncepcie Trestného poriadku s po -
sil nenými kontradiktórnymi prvkami. Je
možné dôvodne predpokladať, že zme-
ny v zmysle pôvod nej novely by prinies-
li neodôvodnené posilnenie významu
prípravného konania, počas ktorého by
sa malo vykonať rozsiahle dokazova-
nie. Takéto zmeny by nezodpovedali
predbežnému charakteru prípravného
konania, v rámci ktorého by mal byť
zistený skutkový stav, o ktorom nie sú
dôvodné pochybnosti, pričom rozhodu-
júce dokazovanie sa má uskutočniť
v súd nom konaní. Povinnosť zistiť
skut  kový stav bez zbytočných pochyb-
ností vyplýva orgánom činným v trest -
nom konaní už priamo z ust. § 2 ods. 10
Trestného poriadku. 

Podľa dôvodovej správy k zákonu 
č. 346/2010 Z. z. by uvedené zmeny
v ust. § 241 a 244 nezodpovedali pro-
klamovanej nutnosti zrýchlenia a ze fek-
tívnenia trestného konania, pretože by
priniesli skôr predĺženie dokazovania
v rámci prípravného konania. Výsledkom
aplikovania predmetných zmien by bol
faktický návrat dokazovania v trest nom
konaní k stavu podľa predchádzajú -
ceho Trestného poriadku, t.j. zákona 
č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní
súdnom v znení neskorších predpisov. 

Ako sme už uviedli vyššie, vplyvom prija-
tia zákona č. 346/2010 Z. z. uplatnením
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zásady lex posterior derogat lex 
prio ri bol zachovaný stav bez zmien,
ktoré mali byť realizované zákonom 
č. 224/2010 Z. z. Preto v súčasnosti zo -
stáva platné, že v rámci preskúmania
samosudcom možno obžalobu podanú
na súde pre prečin a zločin s hornou

hranicou trestnej sadzby neprevyšujú-
cou osem rokov odmietnuť a vrátiť vec
prokurátorovi za jedinej podmienky,
a to že zistil závažné procesné chyby,
najmä porušenie práva na obhajobu.
Podobne súd postupuje pri predbež-
nom prejednaní obžaloby.
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Nový príspevok

NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH
ZAMESTNANOSTI

Zákon č. 373/2010 Z. z. (ďalej len „no-
vela“ alebo „novela zákona“), ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon
o služ bách zamestnanosti“), rieši via-
ce ré problémy, ktoré nastali v oblasti
aktívnej politiky trhu práce. Sú to 
najmä problémy týkajúce sa financo-
vania aktívnych opatrení na trhu práce
a ochra ny finančných prostriedkov vy-
členených na ich financovanie. 

Vložením nového § 50j do zákona
o služ bách zamestnanosti sa zaviedlo
nové aktívne opatrenie na trhu práce –
príspevok na podporu zamestnanosti
na realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami a na riešenie následkov mi-
moriadnej situácie. Zavedenie uvede-
ného príspevku vyplynulo z potreby
rie šenia následkov povodní na území
SR. Na poskytnutie príspevku má nárok
(1) obec alebo samosprávny kraj, 
(2) právnická osoba, ktorej zakladate-
ľom alebo zriaďovateľom je obec alebo
samosprávny kraj, (3) právnická osoba,
ktorá je správcom vodohospodársky
výz namných vodných tokov alebo
správ com drobných vodných tokov 
a jej vnútorné organizačné jednotky,
alebo (4) právnická osoba založená
štátom, ktorá je správcom odvodňova-
cích systémov vo vlastníctve štátu. 

Príspevok sa poskytuje na (1) realizá-
ciu opatrení na ochranu pred povodňa-
mi, alebo (2) riešenie následkov mimo-
riadnej situácie. Podmienkou nároku
na príspevok je vytvorenie pracovného
miesta, na ktoré je do pracovného po-
meru prijatý uchádzač o zamestnanie,
ktorý je vedený v evidencii uchádzačov

o zamestnanie najmenej tri mesiace.
Pracovný pomer musí byť súčasne do-
hodnutý v rozsahu ustanoveného týž-
denného pracovného času a na druh
prác, ktoré súvisia s realizáciou opat-
rení na ochranu pred povodňami alebo
s riešením následkov mimoriadnej si-
tuácie. Príspevok sa poskytuje mesač-
ne počas najviac šiestich kalendárnych
mesiacov vo výške 95 % z celkovej ceny
práce zamestnanca, najviac však vo výš  -
ke celkovej ceny práce vypočítanej zo
sumy dvojnásobku životného minima
poskytovaného jednej plnoletej fyzickej
osobe podľa zákona č. 601/2003 Z. z. 
o životnom minime platnej k prvému
dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok poskytuje. 

Obce a samosprávne kraje majú tiež
nárok na jednorazový príspevok na
úhra du časti nákladov na pracovné ná-
radie, ktoré je potrebné na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami
alebo na riešenie následkov mimoriad-
nej situácie. Uvedený príspevok sa po-
skytuje vo výške 95 % preukázaných
nákladov na pracovné náradie, najviac
vo výške 40 Eur na jedno vytvorené
pra covné miesto. O príspevok podľa 
§ 50j, ktorý má byť poskytnutý z dôvo-
du riešenia následkov mimoriadnej si-
tuácie vyhlásenej v období od 1. mája
2010 do 23. septembra 2010 podľa zá-
kona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochra-
ne obyvateľstva, možno požiadať do
šies tich mesiacov odo dňa 23. septem -
bra 2010.

Novelou bola taktiež stanovená mini-
málna doba trvania výkonu absolvent-
skej praxe na 3 mesiace. Absolventská
prax je vykonávaná za účelom získania



odborných zručností a praktických skú-
seností, pričom podľa pôvodnej práv-
nej úpravy bola obmedzená iba hornou
hranicou 6 mesiacov. Spresnilo sa tiež
obdobie skončenia zapracovania znevý-
hodneného uchádzača o zamest na nie.
Z pôvodného znenia § 49a ods. 10 písm. j)
zákona o službách zamestnanosti nebo-
lo zrejmé, od akého momentu po skon-
čení zapracovania znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie je poskyto-
vateľ zapracovania povinný takéhoto
uchádzača prijať do pracovného po -
me ru. Zmenou predmetného ustanove-
nia bol uvedený moment určený na deň
nasledujúci po skončení zapracovania.
Zároveň bolo novelou ustanovené, že ak
zapracovateľ neprijme uchádzača do za-
mestnania podľa § 49a ods. 10 písm. j)
zákona o službách zamestnanosti, novú
dohodu o zapracovaní môže zapraco-
vateľ uzatvoriť až po uplynutí šiestich
mesiacov odo dňa porušenia predmet-
ného záväzku. 

Novela tiež precizovala ustanovenie 
§ 56 ods. 1 zákona týkajúce sa chráne-
ných dielní. Ustanovenie sa spresnilo
tak, že príspevok na zriadenie chráne-
nej dielne alebo chráneného pracovis-
ka sa bude poskytovať na uchádzača
o zamestnanie, ktorý je občanom so
zdravotným postihnutím. Príspevok sa
poskytne odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti rozhodnutia o zaradení obča-
na so zdravotným postihnutím do evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie. 
Zároveň sa stanovil minimálny rozsah
pra covného času zamestnanca, ktorý
je občanom so zdravotným postihnu-
tím, na najmenej polovicu ustanove-
ného týždenného pracovného času.
Uvedený rozsah pracovného času je
podmienkou poskytnutia príspevku.
Novela tiež novým znením ustanovenia
§ 56a ods. 1 zákona o službách zamest -
nanosti upravila výpočet maximálnej
mesačnej mzdy zamestnanca, ktorý je
občanom so zdravotným postihnutím,
z ktorej sa vypočítava výška príspevku
poskytovaného zamestnávateľovi. Prí-
spevok sa bude môcť opätovne poskyt-
núť až po uplynutí troch rokov odo 
dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch
rokov od začatia prevádzkovania alebo
vy konávania samostatnej zárobkovej
činnosti, na ktorú bol príspevok po-
skytnutý. 

Nadobudnutím účinnosti novely zákona
bude zrušený príspevok na podporu za-
mestnávania absolventov vzdelávania
a prípravy pre trh práce podľa § 51a
zákona o službách zamestnanosti. Výš -
ka príspevku na dochádzku sa po novom
bude poskytovať v sume preukázaných
cestovných výdavkov. Podľa platnej
práv nej úpravy je maximálna výška
príspevku na dochádzku stanovená su-
mou 135 Eur v závislosti od ďalších
okolností, napr. od vzdialenosti miesta
výkonu zamestnania. Uvedená horná
hranica poskytnutia príspevku ostane
po účinnosti novely nezmenená, avšak
žiadateľ bude zároveň povinný preuká-
zať skutočné cestovné výdavky, do výš -
ky ktorých mu bude príspevok poskyt-
nutý. Príspevky podľa § 50e až § 50h
zákona o službách zamestnanosti, t.j.
príspevok na podporu vytvorenia nové-
ho pracovného miesta, príspevok ku
mzde zamestnanca, príspevok na pod-
poru samostatnej zárobkovej činnosti,
príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť v oblasti spracovania, sa budú
poskytovať najdlhšie do dňa 31. decem-
bra 2010. Príspevok podľa § 50d zá -
ko na o službách zamestnanosti, t.j.
príspevok na podporu udržania za mest  -
nanosti, sa bude poskytovať najdlhšie
do dňa 31. decembra 2011. 

Novým znením § 54 zákona o službách
zamestnanosti sa vytvorili predpoklady
na realizáciu pilotných projektov na
overenie nových aktívnych opatrení na
trhu práce. Uvedené opatrenia schva-
ľuje Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR a realizuje Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny. Predmet -
né projekty sú financované zo štátne ho
rozpočtu alebo zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu a spolu fi nan co va né zo
štátneho rozpočtu. 

Zákonom č. 373/2010 Z. z. boli vyko-
nané aj sprievodné novelizácie zákona
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 49/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce.
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Novela nadobudne účinnosť dňa 1. ja-
nuára 2011, s výnimkou prechodných
ustanovení podľa § 72o novelizovaného
zákona a sprievodnej novelizácie záko-
na č. 49/2009 Z. z., ktoré nadobúdajú
účinnosť dňa 1. decembra 2010. Usta-

novenie § 50j novelizovaného zákona,
upravujúce príspevok na podporu za-
mestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie
následkov mimoriadnej situácie, nado-
bud lo účinnosť dňa 23. septembra 2010. 

6

Zamestnanec

Zárobková činnosť

PRIPRAVUJE SA V NR SR - ZMENY
V SOCIÁLNOM POISTENÍ

Z programového vyhlásenia vlády SR
na obdobie rokov 2010 – 2014 vyplýva
záväzok zreformovať odvodový sys-
tém. V rámci predmetnej reformy by
mala byť uskutočnená napr. revízia 
sadzieb poistného, presun odvodovej
povinnosti na zamestnanca a zavede-
nie superhrubej mzdy s príslušným na-
výšením hrubej mzdy. Zaviesť by sa
mal aj odvodový bonus za predpokladu
fiškálnej neutrality a zohľadnenia do-
sahov na marginalizované skupiny.
Vzhľadom na uvedené bol do NR SR dňa
24. septembra 2010 predložený ná vrh
novely (ďalej len „návrh“ alebo „ná-
vrh zákona“) zákona č. 461/2003 Z. z.
o so ciálnom poistení v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o so -
ciál nom poistení). Uvedený návrh
pred stavuje čiastkovú realizáciu jed-
notlivých bodov uvedených v progra -
mo vom vyhlásení. 

V návrhu novely zákona o sociálnom
poistení sa v súlade s cieľom zjednote-
nia výberu odvodov a daní definujú zá-
kladné pojmy, osobný rozsah sociálne-
ho poistenia a vznik a zánik sociálneho
poistenia tak, aby jednotlivé základné
pojmy a zásady boli kompatibilné
s príslušnými daňovými predpismi. 

Platná právna úprava rozlišuje defino-
vanie zárobkovej činnosti zvlášť na
účely nemocenského a dôchodkového
poistenia a zvlášť na účely poistenia
v nezamestnanosti. Navrhované zne-
nie sa od platnej úpravy výrazne odli-
šuje. Podľa neho by zárobkovou čin-
nos ťou mala byť zárobková činnosť
podľa zákona o sociálnom poistení,
pokiaľ Nariadenie Európskeho parla-
mentu a Rady 883/2004 o koordinácii
systémov sociálneho zabezpečenia
(ďalej len „nariadenie“) alebo medzi-

národná zmluva neustanoví inak, ďa-
lej činnosť vyplývajúca z právneho
vzťahu, ktorý zakladá (1) právo na prí-
jem zo závislej činnosti podľa ust. § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších
pred pisov (ďalej len „zákon o dani
z príj mov“) alebo (2) dosahovanie príj -
mu z podnikania a z inej zárobkovej
činnosti podľa ust. § 6 ods. 1 a 2 záko-
na o dani z príjmov. Za zárobkovú čin-
nosť v zmysle horeuvedeného by sa
mala považovať aj taká činnosť, z kto -
rej príjem nepodlieha dani z príjmov
z dôvodu zamedzenia dvojitého zda-
nenia alebo aj taká zárobková čin-
nosť, z ktorej príjem nepodlieha dani
z príjmov a ktorú vykonáva fyzická
osoba na území SR, a na ktorú sa
v práv nych vzťahoch sociálneho pois-
tenia uplatňujú predpisy SR podľa na-
riadenia alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorá má prednosť pred zákonmi SR.

Návrh novely odporúča pojmy zamest-
nanec, samostatne zárobkovo činná
osoba i zamestnávateľ upraviť v po rov -
naní s aktuálnou úpravou všeobecnej-
šie. Napríklad pri zamestnancovi zákon
taxatívne vymenúva, koho možno za
zamestnanca považovať. Navrhované
znenie ust. § 4 rozlišuje len dve va-
rianty. Zamestnancom podľa zákona
o sociálnom poistení by bola fyzická
osoba v právnom vzťahu, ktorý jej za-
kladá právo na pravidelný mesačný
príjem zo závislej činnosti podľa záko-
na o dani z príjmov, okrem fyzickej
osoby v právnom vzťahu na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Zamestnancom
na účely dôchodkového poistenia by
bola aj fyzická osoba v právnom vzťa-
hu, ktorý zakladá právo na nepravidel-
ný príjem zo závislej činnosti podľa



zákona o dani z príjmov, okrem fyzic-
kej osoby v právnom vzťahu na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.

VZNIK A ZÁNIK POISTENIA

V nadväznosti na navrhovanú novú defi-
níciu pojmu zamestnanca a zosú la de nie
okruhu poistencov s okruhom pla ti te -
ľov dane z príjmov zo závislej činnosti
sa navrhuje viazanie vzniku ne mo cen -
ské ho poistenia, povinného dô  chod  ko -
vé ho poistenia a povinného pois tenia
v nezamestnanosti na vznik a zá nik
práv neho vzťahu zakladajúceho právo
na príjem zo závislej činnosti. 

V súčasnosti povinné nemocenské po-
istenie a povinné dôchodkové poistenie
samostatne zárobkovo činnej osobe
vzniká od 1. júla kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, za
ktorý jej príjem z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti alebo
výnos súvisiaci s podnikaním a s inou
samostatnou zárobkovou činnosťou
bol vyšší ako 12-násobok vymeriava-
cieho základu a zaniká 30. júna kalen-
dárneho roka nasledujúceho po ka -
lendárnom roku, za ktorý jej príjem 
z podnikania a z inej samostatnej zá-
robkovej činnosti alebo výnos súvisiaci
s podnikaním a s inou samostatnou zá-
robkovou činnosťou nebol vyšší ako
12-násobok vymeriavacieho základu.
Návrh zákona predpokladá zmenu
úpravy zániku predmetnej povinnosti
samostatne zárobkovo činnej osoby.
Zá nik povinného nemocenského a po -
vin ného dôchodkového poistenia by sa
mal uskutočniť dňom, od ktorého by
už táto osoba nebola oprávnená na vý-
kon alebo prevádzkovanie zárobkovej
činnosti. 

Zmeny by sa mali prejaviť aj u dobro-
voľne nemocensky a dobrovoľne dô-
chodkovo poistenej osoby. V súvislosti
so zmenami podmienok nároku na
predčasný starobný dôchodok a jeho
výplaty sa navrhuje vylúčiť možnosť
poberania predčasného starobného
dôchodku dobrovoľne nemocensky
a dobrovoľne dôchodkovo poistenej
osobe. Vzhľadom na uvedené by preto
dňom priznania predčasného starob-
ného dôchodku malo dôjsť aj k zániku

nemocenského poistenia a dô chod ko -
vého poistenia takto dobrovoľne pois-
tenej osoby. 

Podmienky nároku na nemocenské
dávky by sa prijatím návrhu novely zá-
kona mali sprísniť. Po zániku nemo-
cenského poistenia počas obdobia tr -
va nia nároku na výplatu nemocenskej
dávky by zamestnanec už nemal mať
nárok na výplatu nemocenskej dávky.
Súčasne sa navrhuje výrazné skrátenie
ochrannej lehoty z platných 42 dní 
na 7 dní. Navrhované znenie vychádza
z podobnej úpravy podľa zákona
o službách zamestnanosti, podľa kto-
rej, ak uchádzač o zamestnanie požia-
dal o zaradenie do evidencie uchádza-
čov o zamestnanie do 7 kalendárnych
dní od skončenia zamestnania, zaradí
sa do evidencie uchádzačov o za mest -
nanie odo dňa nasledujúceho po skon-
čení zamestnania. Ochranná lehota
predstavuje lehotu, počas ktorej má
zamestnanec v prípade vzniku dočas-
nej pracovnej neschopnosti nárok na
nemocenské od prvého dňa dočasnej
pracovnej neschopnosti. 

Ochranná lehota by mala v zmysle na-
vrhovaného znenia zaniknúť vznikom
nového nemocenského poistenia, alebo
aj vznikom nároku na výplatu starobné-
ho dôchodku, predčasného starobného
dôchodku alebo invalidného dôchodku. 

Za účelom prechádzania neodôvodne-
ného čerpania finančných prostried-
kov v prípadoch, ak poistenec nestra-
til príjem, ktorý by bolo odôvodnené
nahrádzať dôchodkovou dávkou v ob -
do bí pred dovŕšením dôchodkového
veku (všeobecne je dôchodkový vek
ur čený na 62 rokov veku poistenca,
zákon o sociálnom poistení však oso-
bitne upravuje dôchodkový vek pre
jed notlivé skupiny poistencov), sa na-
vrhuje podmieniť nárok na výplatu
pred časného starobného dôchodku
skon čením povinného dôchodkového
poistenia. Nová úprava sa navrhuje 
aj v oblasti valorizácie dôchodkov.
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2012
sa navrhuje valorizácia jednotnou
pevnou sumou v závislosti od priemer-
ného medziročného rastu spotrebiteľ-
ských cien vo vzťahu k priemernej výš-
ke starobného dôchodku. 
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Ustanovenie § 60 zákona o sociálnom
poistení upravuje obdobie dôchodko-
vého poistenia. Podľa platnej právnej
úpravy ním rozumieme tak obdobie
povinného dôchodkového poistenia
ako aj dobrovoľného dôchodkového
poistenia, ak za tieto obdobia, okrem
období uvedených v § 140 (napr. po-
vinnosť platiť poistné na dôchodkové
poistenie nevzniká poistencovi, ktorý
poberá materskú), bolo poistné na dô-
chodkové poistenie zaplatené, pokiaľ
zákon neustanovuje inak. Ak zamest-
návateľ nesplnil povinnosť platiť a od-
vádzať poistné na dôchodkové poiste-
nie, podmienka zaplatenia poistného
na dôchodkové poistenie u zamestnan-
ca sa považuje za splnenú. Z takto 
definovaného obdobia dôchodkového
poistenia sa navrhuje vylúčiť (1) obdo-
bie, za ktoré nebolo zaplatené poistné
na dôchodkové poistenie, ak si povin-
nosti zamestnávateľa splnil poistenec
za seba sám a (2) obdobie kalendárne-
ho roka, v ktorom zamestnanec, ktorý
má nepravidelný príjem, nedosiahol
vy meriavací základ na platenie poist-
ného na povinné dôchodkové poistenie.

VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Navrhovaná nová úprava vymeriava-
cieho základu predstavuje realizáciu
snahy o priblíženie vymeriavacích zá-
kla dov na platenie poistného na sociál -
ne poistenie a zdravotné poistenie k da -
ňo vému základu. Podľa súčasne platnej
právnej úpravy je vymeriavací základ
zamestnanca definovaný v ust. § 138 zá -
kona o sociálnom poistení ako (1) prí -
jem zamestnanca za vykonanú prácu,
ktorý podlieha dani z príjmov fyzic-
kých osôb a funkčný plat zamestnanca,
ktorý je dočasne vyslaný na vykonáva-
nie štátnej služby do cudziny, zamest-
nanca, ktorý vykonáva práce vo verej-
nom záujme v zahraničí a zahraničného
spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slo -
venskej televízie určený v eurách pred
jeho prepočtom platovým koeficien-
tom alebo objektivizovaným platovým
koeficientom, (2) príjem zamestnan-
ca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fy-
zických osôb preto, že tak ustanovujú

predpisy o zamedzení dvojitého zda-
nenia, a podiel na zisku vyplatený 
ob chodnou spoločnosťou alebo druž-
stvom zamestnancovi bez účasti na zá-
kladnom imaní tejto spoločnosti alebo
družstva, (3) náhrada mzdy za dovo-
lenku na zotavenie, náhrada mzdy za
sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach
v práci. 

Návrh zákona za vymeriavací základ
zamestnanca považuje príjem vyplý-
vajúci zo zárobkovej činnosti podľa
ust. § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3
s výnimkou príjmov, ktoré nie sú pred-
metom dane alebo sú od dane oslobo-
dené podľa ust. § 6 ods. 1 a 2 zákona
o dani z príjmov. Vymeriavací základ
SZČO by mal ostať nezmenený. S účin -
nos ťou odo dňa 1. januára 2011 sa na-
vrhuje aj zjednotenie spôsobu určenia
minimálneho a maximálneho vymeria-
vacieho základu. V kalendárnom roku
by sa na rozdiel od aktuálnej úpravy
použil jeden všeobecný vymeriavací
základ, a to vymeriavací základ platný
za kalendárny rok, ktorý dva roky pred-
chádza kalendárnemu roku, za kto rý
sa poistné platí. 

V nadväznosti na predkladané zme -
ny v zákone o sociálnom poistení 
sa navrhuje aj novelizácia zákona
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchod-
kovom sporení v znení neskorších
predpisov. Navrhuje sa zrušiť povin-
nosť sporiteľov, ktorí sa stanú poisten-
cami podľa ust. § 14 ods. 5 zákona
o sta robnom dôchodkovom sporení,
ozna movať Sociálnej poisťovni svoje
rozhodnutie byť zúčastnený na starob-
nom dôchodkovom sporení. Predlože-
ná novela navrhuje automatický vstup
do II. piliera. Za týmto účelom sa na-
vrhuje prechodné ustanovenie, ktoré
by malo pre dotknutú osobu podľa 
ust. § 14 ods. 5 zákona o starobnom
dôchodkovom sporení taký následok,
že štát za ňu bude platiť príspevky na
starobné dôchodkové sporenie aj za
obdobie pred 31. decembrom 2010
podľa právnej úpravy účinnej do dňa
31. decembra 2010.
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Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v zne ní neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(ďalej len „návrh novely“ alebo „návrh
zákona“), reaguje na potrebu zapoje-
nia verejnosti do kontroly nakladania
s verejnými prostriedkami a verejným
majetkom. V súvislosti so zmenou zá-
kona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon-
ník (ďalej len „Občiansky zákonník“)
sa navrhuje vykonať aj novelizáciu sú-
visiacich právnych predpisov, a to zá-
ko na č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon-
ník (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o slobode informácií“). 

Návrh novely Občianskeho zákonníka
sa týka predovšetkým ustanovení súvi-
siacich so zavedením povinnosti zve-
rejňovania písomných zmlúv. Navrho-
vaným znením ust. § 47a Občianskeho
zákonníka by malo byť upravené nado-
budnutie účinnosti povinne zverejňo-
vaných zmlúv. Uvedené zmluvy by pod-
ľa návrhu mali nadobudnúť účinnosť
dňom nasledujúcim po dni uverejnenia
zmluvy. Primárne by sa uvedené usta-
novenie malo vzťahovať na zmluvy
v zmysle navrhovaného ust. § 5a záko-
na o slobode informácií, čo však nevy-
lučuje jeho aplikáciu aj na zmluvy,
ktoré by sa pro futuro povinne zverej-
ňovali podľa iného právneho predpisu.
Neskoršie nadobudnutie účinnosti zmlu-
vy si budú môcť účastníci zmluvy do-
hodnúť. 

Zmluvy, ktoré budú uzavreté na účely
odstránenia následkov mimoriadnej
udalosti bezprostredne ohrozujúcej ži-
vot, zdravie, majetok alebo životné
prostredie, by mali byť účinné aj bez
zverejnenia. Bez zverejnenia by mali
byť účinné aj tie ustanovenia zmlúv,
ktoré obsahujú informácie, ktoré sa
ne sprístupňujú. Uvedené však nezna-
me ná, že tým nevznikne povinnosť
predmetné zmluvy uverejniť. Na tieto

zmluvy sa vzťahujú ustanovenia záko-
na o slobode informácií týkajúce sa po-
vinného zverejňovania, čo však nebrá-
ni nadobudnutiu účinnosti zmlúv už
pred ich zverejnením. 

Ak sa povinne zverejňovaná zmluva ne-
zverejní do troch mesiacov od uzavre-
tia zmluvy alebo od udelenia súhlasu,
pokiaľ sa na jej platnosť vyžaduje sú -
hlas príslušného orgánu, navrhuje sa,
aby platilo pravidlo, že k uzavretiu
zmlu vy nedošlo. Ak bola povinne zve-
rejňovaná zmluva uzavretá na dobu 
určitú, ustanovenie, že zmluva trvá aj
po uplynutí predmetnej doby, má byť
podľa návrhu novely neplatné. Neplat-
né by mali byť aj ustanovenia zmluvy
uzavretej na dobu neurčitú, ktorej
predmetom je záväzok na nepretržitú
alebo opakovanú činnosť alebo závä-
zok zdržať sa určitej činnosti alebo
strpieť určitú činnosť, ktoré vylučujú
možnosť vypovedať zmluvu. 

Navrhuje sa, aby od povinne zverej -
ňovanej zmluvy bolo možné podľa 
ust. § 48a Občianskeho zákonníka od-
stúpiť bez uvedenia dôvodu do desia-
tich dní odo dňa nadobudnutia účin-
nosti zmluvy. Na doručenie odstúpenia
by sa však nemalo vzťahovať ustanove-
nie § 45 Občianskeho zákonníka,
v zmysle ktorého pôsobí prejav vôle
(odstúpenia) voči neprítomnej osobe
od okamihu, keď jej dôjde. Doručenie
by malo prebiehať tak, že odstúpenie
od zmluvy by sa zverejnilo takým istým
spôsobom, akým bola zverejnená zmlu-
va, pričom okamihom zverejnenia by
nastala fikcia doručenia. Ak sa v zmlu ve
dojedná odstupné pre prípad odstúpe-
nia od zmluvy podľa ust. § 48a Občian -
skeho zákonníka, malo by sa uvede né
dojednanie považovať za neplatné. 

Novelou sa navrhujú zmeniť aj niekto-
ré ustanovenia Obchodného zákonníka.
Doplnením ods. 2 do ust. § 271 Ob-
chod ného zákonníka by sa malo upra-
viť zverejňovanie zmlúv označených
ako dôverné, resp. informácií, ktoré
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strany pri rokovaní o uzavretí zmluvy
označili ako dôverné. Ak by uvedené
informácie boli uvedené v zmluve, kto-
rá sa povinne zverejňuje podľa zákona
o slobode informácií, predmetné infor-
mácie by sa podľa ust. § 271 ods. 2 
Obchodného zákonníka nemali považo-
vať za dôverné. Uvedená zmena je lo-
gickým riešením prípadného obchádza-
nia povinnosti zverejňovať zmluvy
tým, že by sa obsah zmluvy alebo jej
časť označila za dôvernú. Od povinne
zverejňovanej zmluvy, ktorá bola uza-
vretá podľa Obchodného zákonníka,
bude možné odstúpiť podľa ust. § 48a
Občianskeho zákonníka. Uvedeným od-
stúpením od zmluvy nastanú účinky
zru šenia zmluvy ex tunc, t.j. od uza-
vretia zmluvy. 

Článkom III návrhu zákona by sa mal
zmeniť zákon o slobode informácií.
Zme ny sa majú týkať predovšetkým
zavedenia povinnosti zverejňovania pí-
somných zmlúv, ktoré uzatvára povin-
ná osoba a ktoré obsahujú informácie,
ktoré sa získali za verejné prostriedky
alebo sa týkajú používania verejných
prostriedkov, nakladania s majetkom
štátu, majetkom obce, majetkom vyš-
šieho územného celku alebo majetkom
právnických osôb zriadených zákonom,
na základe zákona alebo nakladania 
s finančnými prostriedkami Európskej
únie (ďalej len „povinne zverejňované
zmluvy“). Povinnými osobami podľa
plat ného znenia zákona o slobode in-
formácií sú (1) štátne orgány, (2) obce
a vyššie územné celky, (3) právnické
osoby, alebo (4) fyzické osoby. Jedná
sa o osoby, ktorým zákon zveruje právo-
moc rozhodovať o právach a povinnos-
tiach fyzických osôb alebo právnických
osôb v oblasti verejnej správy, povin-
nými osobami sú však len v rozsahu
uvedenej rozhodovacej činnosti. Pred-
metné subjekty by podľa návrhu no -
vely mali povinne zverejňovať zmluvy
(1) v Centrálnom registri zmlúv, ak
účast níkom zmluvy je ministerstvo, iný
ústredný orgán štátnej správy, verej-

noprávna inštitúcia a nimi zriadená
roz počtová organizácia alebo príspev-
ková organizácia, alebo (2) na webovej
stránke povinnej osoby, ktorá zmluvu
uzatvára; ak táto osoba webovú strán-
ku nemá, zmluva musí byť bezodplat-
ne zverejnená v Obchodnom vestníku.
Návrh zákona obsahuje aj výnimku
z po vinnosti zverejňovať zmluvy, ktorá
by sa mala vzťahovať na (1) služobné
zmluvy, (2) pracovné zmluvy a dohody
o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru, (3) zmluvy týkajúce sa burzo-
vých obchodov a ich sprostredkovania,
(4) odplatné zmluvy týkajúce sa cen-
ných papierov, (5) zmluvy uzatvárané 
v pôsobnosti Slovenskej informačnej
služby a Vojenského spravodajstva, 
(6) zmluvy, ktorých účelom je zabez-
pečenie ochrany a bezpečnosti v mies -
tach, kde sa vykonáva väzba alebo trest
odňatia slobody a tiež na (7) ustanove-
nie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu,
ktorá sa podľa zákona o slobode infor-
mácií nesprístupňuje. 

Podľa čl. III bodu 1 navrhovanej novely
by povinná osoba mala na svojej webo-
vej stránke zverejňovať tiež objednáv-
ky služieb a tovarov do desiatich pra-
covných dní odo dňa ich vyhotovenia,
najneskôr však do 30 dní odo dňa ich
zaplatenia. Z uvedenej povinnosti by
mali byť vyňaté objednávky, ktoré 
súvisia s povinne zverejňovanou zmlu-
vou, ktorá už nadobudla účinnosť. 
Povinnosť zverejnenia by sa tiež mala
týkať faktúr na služby a tovary, a to 
do desiatich pracovných dní odo dňa
ich doručenia povinnej osobe, najne-
skôr však do 30 dní odo dňa ich zapla-
tenia.

Účinnosť novely sa navrhuje odo dňa
1. januára 2011. Ustanovenia navrho-
vanej novely by sa mali vzťahovať na
povinne zverejňovanú zmluvu uzatvo-
renú po 1. januári 2011, na objednáv-
ku tovarov a služieb vyhotovenú po 
1. januári 2011 a na faktúru doručenú
alebo zaplatenú po 1. januári 2011. 
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Dňa 1. júla 1996 nadobudol účinnosť
zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkla-
dov, ktorý transponoval smernicu Eu-
róp skeho parlamentu a Rady 94/19/ES
o systéme ochrany vkladov zo dňa 
30. mája 1994. Uvedená smernica 
bola upravená a doplnená smernicou
2009/14/ES (ďalej len „smernica“),
pričom zmeny sa týkali úrovne krytia
a výplatnej lehoty. Vzhľadom na potre-
bu transpozície smernice bol do NR SR
dňa 24. septembra 2010 predložený ná-
vrh novely zákona o ochrane vkladov. 

Účelom zákona o ochrane vkladov je
úprava ochrany vkladov uložených 
v bankách a v pobočkách zahraničných
bánk a úprava poskytovania náhrad za
tieto vklady, ak sa stanú nedostupný-
mi. Uvedeným zákonom bol zriadený
aj Fond ochrany vkladov (ďalej len
„fond“). Fond je zo zákona poverený
zabezpečovaním a výkonom činností
súvisiacich s ochranou vkladov fyzic-
kých osôb a zákonom vymedzených
právnických osôb uložených v bankách
a pobočkách zahraničných bánk, ktoré
sú účastníkmi systému ochrany vkladov
v SR, a to najmä (1) sústreďovaním 
finančných príspevkov od bánk a po -
bočiek zahraničných bánk do fondu 
a nakladaním s týmito finančnými prís -
pevkami, (2) poskytovaním náhrad za
nedostupné vklady v bankách a v po-
bočkách zahraničných bánk v rozsahu 
a za podmienok ustanovených záko-
nom o ochrane vkladov a všeobecnými
podmienkami vyplácania náhrad za zá-
konom chránené nedostupné bankové
vklady. 

Vkladom sa na účely zákona o ochrane
vkladov rozumie záväzok banky alebo
pobočky zahraničnej banky voči fyzic-
kej osobe alebo právnickej osobe ur-
čenej týmto zákonom (ďalej len
„vkladateľ“) na výplatu peňažných
prostriedkov, ktoré banke alebo po-
bočke zahraničnej banky zveril vklada-
teľ pri bankovom obchode vykonanom
vo svojom mene a na svoj účet alebo
ktoré banka alebo pobočka zahranič-

nej banky prijala ako sumy platobných
operácií alebo iné platby v prospech
vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných
majetkových výhod spojených so zve-
rením týchto peňažných prostriedkov. 

Predmetným zákonom nie je chránený
(1) vklad, ktorý podľa záznamov vyko-
naných bankou alebo pobočkou zahra-
ničnej banky v jej informačnom systé-
me alebo vo vkladateľovom doklade 
o vkladovom vzťahu pred dňom, keď
sa vklady stali nedostupnými, nie je
vedený pre vkladateľa najmenej v roz-
sahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú
(a) meno, priezvisko, rodné číslo alebo
dátum narodenia a adresa trvalého po-
bytu vkladateľa, ak je vkladateľom fy-
zická osoba, (b) názov, identifikačné
číslo, ak je pridelené, a adresa sídla
vkladateľa, ak je vkladateľom právnic-
ká osoba, ktorej vklady sú chránené
týmto zákonom, ako aj označenie
úradného registra alebo inej úradnej
evidencie, v ktorej je táto právnická
osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto
registra alebo evidencie, (2) vklad na
doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu
na doručiteľa, najmä vklad potvrdený
vkladnou knižkou na doručiteľa, vkla-
dovým listom na doručiteľa alebo po-
kladničnou poukážkou na doručiteľa,
(3) podielový list, vklad potvrdený
cennými papiermi, ktoré sú prijaté na
obchodovanie na trh burzy cenných
papierov, finančný nástroj, iný cenný
papier alebo derivát prijatý obchodní-
kom s cennými papiermi alebo zahra-
ničným obchodníkom s cennými pa-
pier mi na vykonanie investičnej služby
a klientsky majetok chránený Garanč-
ným fondom investícií podľa osobitné-
ho zákona, (4) vklad vo forme dlho -
pisu, zmenky alebo šeku, (5) spoločný
vklad, ak nie sú splnené podmien-
ky podľa ust. § 3 ods. 2 písm. a), 
(6) vklad, ktorým je notárska úschova,
ak nie sú splnené podmienky podľa
ust. § 3 ods. 2 písm. b) zákona
o ochra ne vkladov, (7) vklad, ktorý je
vlastným zdrojom financovania banky. 
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Vklad sa považuje za nedostupný
vklad, ak (1) je uložený v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, ktorá
bola vyhlásená za neschopnú vyplácať
vklady alebo (2) je uložený v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky, 
v ktorej bolo pozastavené nakladanie 
s vkladmi v dôsledku rozhodnutia kon-
kurzného súdu vydaného v konkurznom
konaní podľa osobitného zákona, ak 
sa toto rozhodnutie stalo vykonateľ-
ným pred jeho vyhlásením. Podľa
platnej právnej úpravy za nedostupný
vklad chránený zákonom o ochrane
vkladov poskytuje fond jednému 
vkladate ľovi alebo inej osobe opráv-
ne nej podľa predmetného zákona 
náhradu v plnej výške tohto vkladu.
V uvedenom ust. § 9 ods. 2 zákona
o ochrane vkladov sa navrhuje vykonať
zmenu určením hornej hranice poskyt-
nutej náhrady tým spôsobom, že fond
by mal jednému vkladateľovi alebo
inej oprávnenej osobe poskytovať ná-
hradu vo výške nedostupného vkladu,
najviac však vo výške 100 000 Eur.

Vyplácanie náhrad je upravené 
v ust. § 10 zákona o ochrane vkladov.
Podľa súčasnej právnej úpravy je vy-
plácanie náhrad možné najneskôr do
troch mesiacov od vyhlásenia banky
Národnou bankou SR za neschopnú 
vyplácať vklady alebo od doručenia vy-
konateľného rozhodnutia súdu. Uvede-
ná lehota však odporuje potrebe za-
chovávať dôveru vkladateľov a nespĺňa
ich potreby, a preto bola v smernici
skrátená. Vyplácanie náhrad by preto
malo byť ukončené do 20 pracovných
dní od vyhlásenia alebo od doručenia
vykonateľného rozhodnutia súdu. Fond
bude mať však právo s pred chá dza jú -
cim súhlasom Národnej banky SR
v odô vodnených prípadoch predmetnú
lehotu predĺžiť najviac o 10 pracovných
dní. Na rozhodovanie o pred chá dza jú -
com súhlase by sa v zmysle navrhované-
ho nového znenia ust. § 10 ods. 2 záko-
na o ochrane vkladov nemal vzťahovať

všeobecný predpis o správnom konaní,
t.j. zákon č. 71/1976 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov,
a ani osobitný predpis, ktorým je zá-
kon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad fi-
nančným trhom v znení neskorších
pred pisov.

Základné krytie bolo pre vkladateľov
stanovené už smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 94/19/ES. Súčasná
minimálna úroveň krytia predstavuje
sumu 20 000 Eur, pričom členské štáty
majú možnosť individuálne stanoviť
vyššie krytie. Aby si vkladatelia zacho-
vali dôveru v systém a finančné trhy
dosiahli väčšiu stabilitu, minimálna
úrov eň krytia by sa mala zvýšiť na 
50 000 Eur. Odo dňa 31. decembra 2010
by sa krytie úhrnných vkladov každého
vkladateľa malo stanoviť na 100 000 Eur.
Ako vyplýva zo smernice Európskeho
par lamentu a Rady 2009/14/ES, na
všetkých vkladateľov by sa mala uplat-
ňovať rovnaká úroveň krytia bez ohľa-
du na to, či euro je alebo nie je menou
členského štátu. Členské štáty, ktoré
nie sú v eurozóne, by však mali mať
možnosť zaokrúhliť sumy, ktoré sú vý-
sledkom prepočtu, bez toho, aby ohro-
zili rovnocennú ochranu vkladateľov.

Novým prvkom v smernici je povinnosť
členských štátov pravidelne overovať
funkčnosť systémov ochrany vkladov,
ktorá sa premietla aj do návrhu záko-
na a Národnej banke Slovenska je ulo-
žená povinnosť v predstihu informovať
Fond ochrany vkladov o skutočnostiach,
ktoré by mohli viesť k vy hlá se niu ban-
ky za neschopnú vyplácať vklady. 

Okrem zákona o ochrane vkladov sa zme-
ny navrhujú aj v zákone č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných
službách v znení ne skorších predpisov
a v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe v znení neskorších predpisov.
Účin nosť navrhovaných zmien by mala
byť stanovená na 31. december 2010.
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z ne-
ho odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a
aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uve -
dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin 
ULC Čarnogurský PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC Čarnogurský s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo
Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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