
1. ZÁKON O ÚVEROCH NA BÝVANIE 
Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je celkom novým predpisom, ktorým bola do sloven -
ské ho právneho poriadku implementovaná aktuálna európska legislatíva (smernice 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ)
č. 1093/2010). Cieľom tejto zmeny má byť racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu s úvermi a poskytnutie zvýšenej
ochra ny spotrebiteľovi pri zmluvných vzťahoch, ktoré uzatvárajú. Nová právna úprava reaguje na rast zadĺženosti domácností
a na vznik nových foriem úverov na bývanie. 

2. ZÁKON O ŠPORTE
Zákon o športe nahradí niekoľko súčasných právnych predpisov. Nový zákon by mal prispieť k zlepšeniu práce športových zväzov 
a k zlepšeniu prípravy samotných športovcov. Súčasne upraví aj financovanie športu. 

3. ZÁKON O VÝROBE, OZNAČOVANÍ A PREDAJI TABAKOVÝCH VÝROBKOV
Nový zákon bol prijatý s cieľom zosúladenia európskej legislatívy s vnútroštátnymi normami na úseku úpravy tabakových výrobkov
a tiež s cieľom implementovať Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku. Novým zákonom dochádza
k definovaniu a precizovaniu jednotlivých povinností pri zavádzaní tabakových výrobkov na trh a ich označovaní, maximálnych
úrovní emisií škodlivých látok, označovaní balení, zákazov a podobne. Podrobnosti uvádzame v našom článku. 

4. KONTROLA POUŽÍVANIA INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV 
Novelizovaný zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov významným spôsobom
posilňuje kontrolnú právomoc zákonodarného orgánu nad používaním informačno-technických prostriedkov orgánmi výkonnej
moci. Zároveň došlo k čiastkovým zmenám v niektorých ustanoveniach predmetného zákona, o čom Vás v našom článku bližšie
oboznámime. 

5. ZÁKON O UZNÁVANÍ DOKLADOV O VZDELANÍ A UZNÁVANÍ ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ
Nový zákon zavedie európsky profesijný preukaz, aktualizuje minimálne požiadavky na odborné vzdelávanie veterinárnych lekárov
a architektov a zavedie výstražné mechanizmy pre odborníkov v zdravotníctve, veterinárov a pedagogické povolania. Zákon súčasne
zjednotí uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií. 

6. ZÁKON O ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI  
Slovenská republika ako člen Organizácie Spojených národov (OSN), Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
a člen Európskej únie (EÚ) sa hlási k medzinárodným záväzkom v oblasti znižovania miery chudoby vo svete a podpory trvalo
udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. V členských krajinách OECD neexistuje jednotný organizačný rámec pre riadenie
rozvojovej spolupráce. Každý štát si vytvára svoj vlastný mechanizmus na základe vnútorných politických, ekonomických,
historických a ďalších podmienok. Nový zákon o rozvojovej spolupráci je vnútroštátnym mechanizmom pre koordináciu a apli-
káciu poskytovania pomoci. 
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Dňa 9. novembra 2015 poslanci Národ-
nej rady SR schválili Zákon o úveroch na
bývanie a o zmene a doplnení nie kto -
rých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť
dňa 21. marca 2016 (ďalej aj len „nový
zákon“). 

Ust. § 1 v ods. 1 nového zákona vyme-
dzuje predmet právnej úpravy, a to prá-
va a povinnosti súvisiace s poskytova-
ním úveru na bývanie na základe zmluvy
o úvere na bývanie, podmienky posky-
tovania úveru na bývanie, zmluvy o úve-
re na bývanie a spôsob výpočtu celko-
vých nákladov spotrebiteľa spojených 
s poskytovaním úveru na bývanie. Nový
zákon tiež obsahuje právnu úpravu tý-
kajúcu sa ochrany spotrebiteľa v sú vis -
los ti s poskytovaním úveru na bývanie. 

Predmetné ustanovenie v odseku 2 ob-
sahuje vymedzenie zákonného pojmu
„úver na bývanie“, ktorý je v zmysle
predmetného ustanovenia definovaný
ako dočasné poskytnutie peňažných pro-
striedkov veriteľom spotrebiteľovi na
základe zmluvy o úvere na bývanie vo
forme odloženej platby, pôžičky, úveru
alebo obdobnej finančnej pomoci, (1)
ktorá je zabezpečená záložným právom
k nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej,
alebo ktorá je zabezpečená iným právom
týkajúcim sa takejto nehnuteľnosti, (2)
ktorá je účelovo určená k nadobudnu-
tiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
určenej na bývanie, a to na základe na-
dobudnutia alebo zachovania vlastníc-
keho práva k pozemku alebo k existujú-
cej nehnuteľnosti určenej na bývanie,
výstavby nehnuteľnosti určenej na bý-
vanie, bez ohľadu na predmet záložné-
ho práva alebo iného zabezpečujúceho
práva, alebo (3) ktorá je účelovo urče-
ná na vyplatenie úveru uvedeného v bo-
doch 1 a 2. 

Je však potrebné dodať, že podľa no-
vého zákona sa za úver na bývanie po-
važujú tiež hypotekárne úvery, niektoré
stavebné úvery a ďalšie úvery v zmysle
zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom
sporení. 

Ďalej, v ods. 4 nový zákon stanovuje vý-
počet úverov, na ktoré sa právna úpra-

va nového zákona nevzťahuje. Takýmito
úvermi sú (1) spotrebiteľské úvery stano -
vené zákonom č. 129/2010 Z. z. o spo -
trebiteľských úveroch, (2) úvery, pri
ktorých veriteľ poskytuje jednorazovú
sumu, pravidelné platby alebo iné spô-
soby vyplácania úveru výmenou za sumu
odvodenú z predaja nehnuteľnosti ur-
čenej na bývanie a ktorých hlavným
cieľom je podporiť spotrebu, ako je pre-
nechanie nehnuteľnosti za odplatu spo-
jené s jej doživotným užívaním (tzv.
spätné hypotéky) alebo iné podobné
špecializované produkty, (3) úvery, po -
dľa ktorých úver poskytuje za určitých
okolností zamestnávateľ svojim zamest-
nancom z vlastných zdrojov bez úrokov
alebo s ročnou percentuálnou mierou
nákladov nižšou než sú sadzby prevlá-
dajúce na trhu, a ktoré nie sú ponúka-
né verejne, (4) úvery, v prípade ktorých
sa úver poskytuje bez úroku a bez akých-
koľvek iných poplatkov s výnimkou
tých, ktoré pokrývajú náklady priamo
súvisiace so zabezpečením úveru, (5)
úvery vo forme možnosti povoleného
pre čerpania, kde úver musí byť splate-
ný do jedného mesiaca, (6) iné typy
špecifických zmlúv o úvere, ktoré sú
výsledkom urovnania dosiahnutého na
súde alebo pred iným príslušným orgá-
nom, napr. rozhodcom a ktoré sú svojou
povahou a súvisiacimi rizikami odlišné
od štandardných úverov na bývanie,
hypotekárnych úverov, a preto si vyža-
dujú prístup šitý na mieru, (7) úvery 
v podobe odloženia platby zostatku
existujúceho dlhu bez poplatkov, ktorý
nie je úverom podľa ods. 2 písm. a),
(8) úvery poskytované vlastníkom by-
tov a nebytových priestorov zastúpe-
ných správcom alebo spoločenstvom
vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov a (9) úvery poskytnuté podľa záko-
na č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania.

Vzhľadom na účel tohto nového zákona
je, ako uvádza dôvodová správa, po-
trebné aby spotrebiteľ mal už v čase
rozhodovania sa o ponuke úveru na bý-
vanie čo najúplnejšie a neskreslené in-
formácie, ustanovuje návrh zákona po-
vinnosť uviesť v každej reklame alebo
v každej ponuke, ktorá obsahuje úroko-
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vú sadzbu alebo akýkoľvek údaj týkajú-
ci sa nákladov spotrebiteľa spojených 
s úverom na bývanie, tzv. štandardné
informácie. Ustanovenie § 3 nového zá-
kona, sledujúc uvedený účel, kladie
dôraz na požiadavky na reklamu a mar -
ketingovú komunikáciu úverov na bý -
va nie.

To znamená, že reklama vrátane re-
klamnej a marketingovej komunikácie
o úveroch na bývanie musí byť pravdi-
vá, zrozumiteľná a nesmie byť klamlivá.
Informácie o dostupnosti alebo o nákla-
doch spojených s úverom na bývanie
v reklamnej a marketingovej komuni-
kácii, ktoré môžu uviesť do omylu spo -
tre biteľov, sú zakázané. Reklama o úve-
re na bývanie alebo akákoľvek ponuka
úveru na bývanie, v ktorej sa uvádza
úro ková sadzba úveru na bývanie alebo
akékoľvek iné číselné údaje súvisiace
s celkovými nákladmi spotrebiteľa spo-
jenými s úverom na bývanie, musí vo
forme reprezentatívneho príkladu ob-
sahovať zrozumiteľné, stručné a zre teľ -
né primerané informácie.

Ďalším prostriedkom ochrany spotrebi-
teľa je zákaz viazania produktov, naj-
mä poistenia úveru. Tento zákonodar-
ca upra vil v § 4 predmetného zákona.
Ustanovenie § 5 zavádza povinnosť ve-
riteľov poskytnúť informácie pred uza-
vretím zmluvy o úvere, počas trvania
zmluvy (najmä zmeny úrokových sa-
dzieb), a tiež v súvislosti so vzdeláva-
ním spotrebiteľov tak, ako to vyžaduje
európska legislatíva. 

Nóvum prináša taktiež ust. § 7, ktorý
jednoznačne vymedzuje, aké náklady
možno a aké nemožno použiť na účely
výpočtu ročnej percentuálnej miery ná-
kladov a ktoré náklady sa zahrnú do
celkových nákladov spotrebiteľa spoje-
ných s úverom na bývanie, ak otvore-
nie alebo vedenie účtu je potrebné na
získanie úveru na bývanie alebo jeho
získanie za podmienok, za akých sa po-
núka a je na žiadosť spotrebiteľa.

Ustanovenia § 8 a § 11 zavádzajú po-
vinnosť posúdiť s odbornou starostli-
vosťou schopnosť spotrebiteľa splácať
úver na bývanie na základe relevant-
ných a aktuálnych informácií získaných
z interných alebo hodnoverných exter-

ných zdrojov, od spotrebiteľa a fi nanč -
né ho agenta a overovať informácie
pro stredníctvom registrov. Novou po-
vin  nos ťou stanovenou v tomto zákone
pre posúdenie schopnosti spotrebiteľa
splácať úver, je určovať, dodržiavať
a pravidelne prehodnocovať limit schop -
nosti spotrebiteľa splácať úver na bý-
vanie. Veritelia opätovné posúdenie
schopnosti spotrebiteľa splácať úver
na bývanie nemusia vykonať, ak sa do-
datočné navýšenie úveru na bývanie
predpokladalo a zohľadnilo už pri pô-
vodnom posúdení schopnosti spotrebi-
teľa splácať úver na bývanie. Predmet-
ným ustanovením sa určujú položky,
ktoré vstupujú do výpočtu limitu uka-
zovateľa schopnosti spotrebiteľa splá-
cať úver na bývanie. Ide o de mon štra -
tív ny výpočet položiek do ktorého je
možné zahrnúť okrem zákonom uvede-
ných položiek aj ďalšie súvisiace po-
lož ky. 

Toto ustanovenie by malo, ako uvádza
dô vodová správe, zabezpečiť záujem
veriteľov správne odhadnúť schopnosť
spotrebiteľa splácať úver na bývanie
a správať sa tak obozretne jednak
z po hľadu návratnosti úveru na bývanie
a jed nak z pohľadu dôsledkov nezodpo-
vedného požičiavania na strane spotre-
biteľov.

V ustanovení § 9 ods. 1 a 2 zákonodar-
ca formuloval povinnosť veriteľov im-
plementovať interné limity pre maxi-
málnu hodnotu ukazovateľa podielu
výšky úveru k hodnote zabezpečenia
(tzv. loan-to-value, LTV), aby tak za-
bezpečil predovšetkým obozretný prí-
stup veriteľa k stanoveniu požiadaviek
na zabezpečenie úveru s cieľom zmier-
niť negatívny dopad prípadného neskor-
šieho poklesu hodnoty zabezpečenia na
veriteľa aj dlžníka. 

V ust. § 10 zakladá povinnosť uplatňo-
vať zásady odmeňovania na zamestnan-
cov veriteľa, finančných agentov alebo
finančných poradcov. Veriteľ je povin-
ný uplatňovať zásady odmeňovania,
takým spôsobom, aby úvery na bývanie
boli poskytované riadne, čestne a spra-
vodlivo. 

V zmysle § 13 musí byť zmluva o úvere
na bývanie písomná, čím zákonodarca
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sleduje potrebu právnej istoty zmluv-
ných strán. Zároveň sú v predmetnom
ustanovení vymedzené povinné náleži-
tosti zmluvy.

Výrazným prvkom ochrany spotrebiteľa
je ust. § 14. Spotrebiteľ má možnosť
premyslieť si uzavretie zmluvy o úvere
na bývanie alebo odstúpiť od zmluvy
o úvere na bývanie bez uvedenia dôvo-
du do 14 kalendárnych dní. Spotrebiteľ
má taktiež právo odstúpiť od zmluvy
o úvere na bývanie do 14 dní odo dňa
uzavretia zmluvy o úvere na bývanie
alebo odo dňa, keď je spotrebiteľovi
doručená zmluva o úvere na bývanie
vrátane súvisiacich dokumentov, ktorú
uzavrel s veriteľom, ak tento deň na-
sleduje po dni uzavretia zmluvy o úve -
re na bývanie. 

V prípade, že je na zmluve o úvere na
bývanie závislý ďalší záväzok, napr. vo
forme doplnkovej služby (poistenie) zá-
nikom zmluvy o úvere na bývanie zani-
kajú aj ďalšie súvisiace záväzky.

Možnosť spotrebiteľa vyrovnať svoje zá-
väzky kedykoľvek počas trvania zmluvy
o úvere na bývanie pred dohodnutou
lehotou splatnosti zmluvy o úvere na
bývanie s cieľom zabezpečiť pre spo -
tre biteľa splnenie povinností dohodnu-
tých v zmluve o úvere na bývanie pred
uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve
o úvere na bývanie zavádza ust. § 18.
Teda spotrebiteľ je oprávnený splatiť
svoj dlh voči veriteľovi aj predčasne,
pričom veriteľ je oprávnený v sú vis los -
ti s týmto úkonom spotrebiteľa poža-
dovať len odôvodnenú náhradu, kto rá
nemôže prekračovať finančnú stratu ve-
riteľa.

Veriteľovi sa zakazuje požadovať od
spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov
alebo iných nákladov v súvislosti s pred-
časným splatením úveru na bývanie ale-
bo jeho časti na podnet spotrebiteľa,
ak k predčasnému splateniu úveru na
bývanie alebo jeho časti dôjde v súvis -
losti s uplynutím doby fixácie úroko-
vej sadzby úveru na bývanie alebo 
v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby
úveru na bývanie, ak ide o variabilnú
úrokovú sadzbu; veriteľ je povinný bez -
odplatne oznámiť spotrebiteľovi termín
uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby

úveru na bývanie, a to najneskôr dva
mesiace pred uplynutím tejto doby. 

Ustanovenie § 20 zakotvuje povinnosti
veriteľa pre prípad, že dôjde k omeš -
ka niu spotrebiteľa so splácaním úveru.
V prípade neplnenia povinností spotre-
biteľom riadne a včas, je veriteľ povin-
ný informovať spotrebiteľa o uvedenej
skutočnosti podľa § 13 ods.15 tohto zá-
kona. Ak je spotrebiteľ v omeškaní so
splácaním dlhu alebo inej povinnosti
voči veriteľovi aj napriek písomnej vý-
zve veriteľa dlhšie ako 90 kalendárnych
dní alebo ak spotrebiteľ obdobným spô-
sobom opakovane porušuje svoje povin-
nosti voči veriteľovi, veriteľ je oprávnený
po predchádzajúcom upozornení spo tre -
biteľa aj bez jeho súhlasu informovať
ostatných veriteľov prostredníctvom re-
gistra o tom, že spotrebiteľ porušil
svoje povinnosti dohodnuté v zmluve
o úvere na bývanie. Veriteľovi sa zavá-
dza povinnosť uviesť len označenie spo -
tre biteľa jeho meno a priezvisko vrátane
miesta jeho sídla alebo miesta trvalé-
ho pobytu a označenie porušenej po-
vinnosti. Ak príde zo strany spotrebite-
ľa k úhrade omeškaného dlhu v celom
rozsahu vrátane jeho príslušenstva, ve-
riteľ bezodkladne informuje ostatných
veriteľov o splnení jeho povinnosti pro-
stredníctvom registrov. 

Ak je spotrebiteľ aj napriek písomnej
výzve veriteľa nepretržite dlhšie ako
90 kalendárnych dní v omeškaní so spl -
ne ním čo len časti svojho dlhu voči ve-
riteľovi, môže veriteľ svoju pohľadávku
zodpovedajúcu tomuto peňažnému zá-
väzku alebo tejto časti peňažného zá-
väzku postúpiť písomnou zmluvou inej
osobe, a to aj osobe, ktorá nie je veri-
teľom (ďalej len „postupník“), aj bez
súhlasu spotrebiteľa. Toto právo veriteľ
nemôže uplatniť, ak spotrebiteľ ešte
pred postúpením pohľadávky uhradil
omeškaný peňažný záväzok v celom roz -
sahu vrátane jeho príslušenstva.

V zmysle § 21 majú nové povinnosti aj
finanční agenti poskytujúci úvery na
bývanie. Napríklad finančný agent je
povinný oboznámiť spotrebiteľa o spô-
sobe výpočtu poplatku a iných nákladov
súvisiacich so sprostredkovanou fi nanč -
nou službou, ak nie je možné poskytnúť
informáciu spotrebiteľovi o výške po-
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platku a iných nákladoch, ktoré má spo -
trebiteľ zaplatiť za sprostredkovanú fi-
nančnú službu, ak takýto poplatok ale-
bo iné náklady spotrebiteľovi vznikajú,
o výške provízií alebo iných stimulov,
ktoré majú veriteľ alebo tretie strany
zaplatiť finančnému agentovi za služ-
by súvisiace so zmluvou o úvere na bý-
vanie. Ak výška provízií alebo iných sti-
mulov nie je známa v čase oznámenia,
finančný agent informuje spotrebiteľa,
že skutočná výška provízií alebo iných
stimulov bude uvedená v neskoršom
štá diu.

Finančnému agentovi poskytujúcemu
úvery na bývanie je stanovená povin-
nosť oboznámiť veriteľa s výškou po-
platku, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ
finančnému agentovi na účel výpočtu
ročnej percentuálnej miery nákladov. 

Finančnému agentovi poskytovať svoje
služby súvisiace so zmluvami o úvere na
bývanie, ktoré poskytujú veritelia sta-
no vení zákonom č. 129/2010 Z. z. o spo-
trebiteľských úveroch a o iných úveroch
a pôžičkách pre spotrebiteľov, spotre-
biteľom v členskom štáte, v ktorom ta-
kýto veritelia nemajú povolenie na vyko -
návanie takýchto činností a vykonávať
časť alebo všetky činnosti spojené so
sprostredkovaním úverov na bývanie 
v oblasti úverov na bývanie v členskom
štáte, kde takýto finančný agent ne-
môže vykonávať finančné sprostredko-
vanie.

Ďalšie povinnosti, ktoré vznikajú finanč-
ným agentom ustanovuje § 22. Pred-
metným ustanovením sa zavádza pre
finančných poradcov povinnosť vybrať
dostatočný počet ponúk o úvere na bý-
vanie a odporučenia zmluvy o úvere na
bývanie alebo zmluvy o úvere na býva-
nie, ktoré sú vhodné z hľadiska potrieb
spotrebiteľa, jeho finančnej a osobnej
situácie zo svojej ponuky produktov
a v prípade finančných agentov, zvažo-
vanie dostatočného počtu ponúk o úve -
re na bývanie a odporúčaní zmluvy
o úve re na bývanie, ktoré sú vhodné
z hľadiska potrieb spotrebiteľa, jeho

finančnej a osobnej situácii z ponuky
úverov na bývanie dostupných na trhu.

Zavádza sa aj povinnosť aby finančné
poradenstvo vychádzalo z riadneho po-
chopenia finančnej situácie spotre bi te-
ľa, jeho preferencií a cieľov, a to na
základe potrebných aktuálnych infor-
mácií a odôvodnených predpokladov
o ri zikách pre okolnosti spotrebiteľa po-
čas trvania zmluvy o úvere na bývanie.

V zmysle § 23 dohľad nad dodržiavaním
povinností stanovených týmto zákonom
vykonáva Národná banka Slovenska, a to
podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o do-
hľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska môže pri zis-
tení nedostatkov v činnosti veriteľov
po dľa závažnosti, dĺžky trvania, rozsa-
hu, následkov a povahy týchto nedo-
statkov uložiť sankcie. Sankcie a opa -
trenia k náprave umožňujú Národnej
banke Slovenska včasný a efektívny zá-
sah pri neplnení podmienok uložených
týmto zákonom.

Ustanovenia § 25 a § 26 ustanovujú po-
vinnosť veriteľom pred uzavretím zmlu -
vy o poskytnutí úveru na bývanie alebo
ak je to odôvodnené pri jej zmene,
ozná miť spotrebiteľovi postup pri po-
dávaní reklamácií, kde možno uplatniť
reklamáciu a informáciu o možnosti mi-
mosúdneho riešenia sporov zo zmluvy
o úvere na bývanie a informáciu o oso-
bitných predpisoch upravujúcich mi-
mo súdne vyrovnanie sporov. Uvedeným
ustanovením sa má podľa dôvodovej
správy zabezpečiť bezproblémové fun-
govanie alternatívnych postupov rieše-
nia sporov. Pri vykonávaní reklamácií sú
veriteľ a spotrebiteľ si povinní posky-
tovať vzájomnú súčinnosť.

Obsahom nového zákona je tiež Európ-
sky štandardizovaný informačný for -
mu lár (ESIS) zaradený ako Príloha č. 1,
Vý počet ročnej percentuálnej miery ná-
kladov zaradený ako Príloha č. 2.
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Zákon o športe (ďalej len „zákon“ alebo
„nový zákon“) po podpise prezidentom
Slovenskej republiky nadobudne účinnosť
dňom 1. januára 2016. Súčasné právne
predpisy upravujúce oblasť športu, ako
na príklad zákon č. 288/1997 Z. z. o te les-
nej kultúre alebo zákon č. 300/2008 Z. z.
o organizácii a podpore športu budú no-
vým zákonom zrušené. Oblasť, ktorú
v sú  časnej dobe upravujú predmetné
právne predpisy, bude po novom upra-
vo vať zákon o športe. 

Zákon sa delí na desať častí, a to na (1)
všeobecné ustanovenia, (2) osoby v špor -
te, (3) právne vzťahy pri športovej čin-
nosti, (4) pôsobnosť orgánov verejnej
moci a orgánov verejnej správy v oblas-
ti športu, (5) financovanie športu, (6)
informačný systém športu, (7) vzdelá-
vanie v športe, (8) opatrenia proti ne-
gatívnym javom v športe, (9) správne
delikty a priestupky a (10) spoločné
prechodné a zrušovacie ustanovenia. 

Všeobecné ustanovenia obsahujú okrem
iného aj vymedzenie pojmov. Ustano-
vením § 3 zákon zavedie nové pojmy,
ako uznaný šport, vrcholový šport ale-
bo šport pre všetkých. 

Uznaný šport je definovaný ako šport
uznaný niektorou z nasledujúcich me-
dzinárodných športových organizácií
(1) Medzinárodným olympijským výbo-
rom alebo medzinárodnou športovou
organizáciou SportAccord, (2) Medzi ná-
rodným paralympijským výborom, (3)
Me dzinárodným výborom športu nepo-
čujúcich, alebo (4) Medzinárodným hnu-
tím špeciálnych olympiád. 

Vrcholový šport nový zákon definuje ako
sústavnú prípravu športovca s cieľom
dosiahnuť vrcholový športový výsledok
v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej
súťaži alebo v najvyššej národnej sú-
ťaži. Ďalším novým pojmom je pojem
šport pre všetkých. Zákon ho definuje
ako šport určený pre obyvateľstvo vy-
konávaný organizovane alebo neorga-
nizovane na účely napĺňania sociálne-
ho, kultúrneho a zdravotného prínosu
športu. 

Nový zákon zavedie trojprvkovú úpra-
vu statusu športovcov. Športovec bude
vykonávať šport ako (1) profesionálny
športovec, (2) amatérsky športovec, ale-
bo (3) neorganizovaný športovec. 

Profesionálneho športovca nový zákon
definuje ako športovca, ktorý vykoná-
va šport v športovej organizácii, a to
(1) na základe zmluvy o pro fe sio nál -
nom vykonávaní športu, ak výkon jeho
činnosti spĺňa znaky závislej práce, (2)
na základe pracovnoprávneho vzťahu
alebo obdobného pracovného vzťahu
podľa osobitného predpisu v rezortnom
športovom stredisku, alebo (3) ako sa-
mostatne zárobkovo činná osoba. 

Amatérskym športovcom bude športo-
vec, ktorý vykonáva šport v športovej
organizácii (1) na základe zmluvy o ama-
térskom vykonávaní športu, (2) na zá-
klade zmluvy o príprave talentovaného
športovca, (3) na základe dohody o prá -
ci vykonávanej mimo pracovného po-
meru, alebo (4) bez zmluvy. Športovec
bude môcť byť prijímaný ako amatér-
sky športovec na základe zmluvy o ama-
térskom vykonávaní športu, ak (1) roz-
sah vykonávania športu, aj ak spĺňa
znaky závislej práce, počas jedného ka-
lendárneho roka nepresiahne osem ho-
dín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 
30 dní v kalendárnom roku, (2) zmluva
športovca nezaväzuje k účasti na prí-
prave na súťaž, alebo (3) bude vykoná-
vať šport v rámci jednej súťaže alebo
viacerých navzájom súvisiacich súťaží
v krátkom časovom období. 

Pojem neorganizovaný športovec nie je
definovaný, z kontextu však vyplýva,
že ide o športovca, ktorý nie je profe-
sionálnym ani amatérskym športovcom. 

Talentovaného športovca zákon definuje
ako športovca do 18 rokov veku, kto rý
prejavil vysokú úroveň talentu, športo-
vých zručnosti a športových schopností
a je zaradený do zoznamu talentova-
ných športovcov, pričom predpis ná rod-
ného športového zväzu bude môcť ur-
čiť vyššiu hranicu veku talentovaného
športovca, najviac do 23 rokov veku. 
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Aktívnym športovcom bude športovec,
ktorý sa v poslednom roku zúčastnil v sú-
ťaži v druhu športu, na vykonávanie
ktorého je registrovaný v zdrojovej evi -
dencii, organizovanej športovou orga-
ni záciou.

Možnosť prestupu nezmluvného špor-
tovca do iného športového klubu len na
základe jeho rozhodnutia zavedie usta-
novenie § 5. Účelom uvedenej právnej
úpravy je zabránenie nekalých praktík,
kedy sa prestupom nezmluvným, iba re-
gistrovaným športovcom bránilo v pre-
stupe do inej športovej organizácie pod-
mienením udelenia súhlasu s prestupom
športovca športovým klubom, a to uhra-
dením určitého finančného protiplne-
nia. Predmetné praktiky sa vykonávali
napríklad pri prestupoch maloletých
športovcov. Uvedené pravidlo sa nebu-
de vzťahovať na športovcov, ktorí vyko -
návajú športovú činnosť pre konkrétnu
športovú organizáciu na základe plat-
nej a účinnej zmluvy. 

Zákon zavedie nový typ osôb v športe,
a to športových odborníkov. Podľa usta-
novenia § 6 ods. 1 pôjde o na sle dov né
osoby: (1) tréner a inštruktor športu,
(2) fyzická osoba vykonávajúca odbornú
činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti získanej podľa osobitného
predpisu, (3) fyzická osoba vykonáva-
júca odbornú činnosť v športe na zá-
klade odbornej spôsobilosti určenej
predpismi športového zväzu, (4) fyzická
osoba vykonávajúca činnosť v športe,
na ktorú sa v súlade s pravidlami súťa-
že a predpismi športového zväzu nevy-
žaduje odborná spôsobilosť, (5) kon-
trolór športovej organizácie (ďalej len
„kontrolór“), (6) funkcionár športovej
organizácie a (7) dopingový komisár.
Športový odborník bude musieť spĺňať
podmienku bezúhonnosti podľa ustano-
venia § 7. Bude tiež musieť byť zapísa-
ný v registri fyzických osôb v športe,
čo sa však nebude vzťahovať na funk-
cionára športovej organizácie a dopin-
gového komisára. 

Súčasné subjekty pôsobiace v športe
nový zákon zhrnie pod pojem športová
organizácia. Podľa ustanovenia § 8 ods.1
bude športovou organizáciou právnická
osoba, ktorej predmetom činnosti ale-
bo cieľom činnosti je športová činnosť.

Športovou organizáciou nebude orgán
verejnej správy. Športová organizácia
sa bude povinne zapisovať do registra
právnických osôb v športe. Inštitút špor-
tovej organizácie bude zastrešovať sú-
časné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti
športu, ale aj iné subjekty, ktoré pod-
ľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizá-
cii a podpore športu sa nepovažujú za
športový klub ani za športový zväz, na-
príklad združenie fyzických osôb, nezis-
kové organizácie a podobne. 

Športová organizácia bude podľa usta-
novenia § 9 ods. 2 zákona môcť v sú vis -
losti so svojou športovou činnosťou do-
sahovať príjem. Uvedená právna úprava
umožní športovým klubom vo forme ob  -
chodných spoločností podnikať a ostat -
ným formám športových organizácií,
na prí  klad občianskym združeniam, 
dosaho vať príjem. Súčasné nastave-
nie špor to vých organizácií zákonom 
č. 300/2008 Z. z. o organizácii a pod-
pore športu neumožňuje dosahovanie
príjmu.

Podmienku zriadenia funkcie kontroló-
ra upravuje ustanovenie § 10. Športová
organizácia, ktorá je prijímateľom ve-
rejných prostriedkov, bude povinná vy-
tvárať podmienky na nezávislý výkon
vnútornej kontroly. Ak športová organi-
zácia bude mať dve bezprostredne po
sebe nasledujúce účtovné obdobia prí-
jem prostriedkov zo štátneho rozpočtu
presahujúci 50.000 Eur ročne, bude
povinná zriadiť a obsadiť funkciu kon-
trolóra najneskôr do 30. júna nasledu-
júceho roka. Funkcia kontrolóra bude
musieť byť zriadená a obsadená počas
obdobia, v ktorom je športová organi-
zá cia prijímateľom prostriedkov zo
štátneho rozpočtu. Podmienky výkonu
kontroly a funkciu kontrolóra upravujú
usta novenia § 11 až 14.

Športový klub je novo definovaný usta-
novením § 15 ods. 1 ako športová orga-
nizácia, ktorá vytvára vhodné podmien-
ky na vykonávanie športu, organizovanie
súťaží a na prípravu a účasť jednotliv-
cov alebo družstiev v súťaži. Oproti sú-
časnej právnej úprave je právna forma
športového klubu definovaná extenzív-
nejšie. Po novom bude športovým klu-
bom, vzhľadom na definíciu športovej
organizácie, akákoľvek právnická osoba,
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za splnenia ďalších zákonných podmie-
nok. Nový zákon zavedie zákaz majet-
kového prepojenia športových klubov,
ktorých družstvá dospelých alebo do-
spelí jednotlivci pôsobia v rovnakých
športových súťažiach. 

Právnu úpravu národného športového
zväzu obsahujú ustanovenia § 16 až 23,
národné športové organizácie ustano-
venia § 24 až 28. Športovú reprezentá-
ciu upravia ustanovenia § 29 až 30.

Zmluvné vzťahy upravia ustanovenia 
§ 31 až 51. Uvedené ustanovenia upravia
zmluvné vzťahy pri profesionálnom vy-
konávaní športu (§ 32 až 46) a pri ama-
térskom vykonávaní športu (§ 47 až 51).
Zákon zavedie novú systematiku zá väz-
kových vzťahov v športe, pričom zave-
die nové zmluvné typy, a to zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu,
zmluvu o amatérskom vykoná vaní špor-
tu a zmluvu o príprave talentovaného
športovca. V súčasnej dobe nie sú uve-
dené zmluvy upravené lex specialis, ale
sa spravujú ustanoveniami § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka alebo ustanove-
ním § 51 Občianskeho zákonníka. 

Okrem uvedených zmlúv upravuje usta-
novenie § 49 aj vykonávanie športu bez
uzatvorenia písomnej zmluvy. Za takéto
vykonávanie športu nebude mať špor-
to vec nárok na odplatu, pričom za od-
platu sa nebude považovať náhrada
preukázateľných účelne vynaložených
ná kladov spojených s prípravou a sú ťa -
žou športovca a s tým súvisiace vecné
plnenia a nepeňažná odmena za špor-
tový výkon, najmä pohár, medaila ale-
bo iná vecná cena.

Sponzorstvo v športe bude upravené
ustanovením § 50 a 51. Uvedené usta-
novenia zavedú nový zmluvný typ - zmlu-
vu o sponzorstve, upravia jej podstatné
náležitosti, podmienky uzavretia pred-
metnej zmluvy a notifikačné povinnosti
v súvislosti so sponzorským. V sú vis los -
ti s motiváciou sponzorov bude v zá ko -
ne č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za -
vedený odpočet pre sponzorov podobne
ako je to pri podpore vedy a výskumu. 

Riešenie sporov v športe upravia usta-
novenia § 52 až 54 nového zákona. Uve-
dené ustanovenia zakotvujú právnu

možnosť športových organizácií auto-
nómne riešiť spory v rámci športovej
organizácie, ako aj ukladať a vynucovať
disciplinárne sankcie. Pôsobnosť or gá -
nov verejnej moci a orgánov verejnej
správy v športe upravia ustanovenia 
§ 55 až 64.

Ustanoveniami § 65 až 78 bude riešené
financovanie športu. Formy financova-
nia sa oproti súčasnému stavu zmenia.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu urče-
né na športovú činnosť sa budú posky-
tovať formou príspevku uznanému
športu, dotácie, príspevku na národný
športový projekt a príspevku na špor-
tový poukaz. Príspevok uznanému
športu bude Národný športový zväz po-
vinný rozdeliť v podiele najmenej 10 %
z príspevku medzi športové kluby
s jeho príslušnosťou pomerne podľa
počtu súťažiacich športovcov v in di vi -
duál  nych športoch alebo počtu súťa-
žia cich družstiev v kolektívnych špor-
toch. V rámci príspevku na národný
športový projekt bude ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky (ďalej len „minister-
stvo školstva“) poskytovať každoročne
príspevok športovcom podľa zoznamu
najvýkonnejších športovcov. Príspevok
sa bude poukazovať národnému špor-
tovému zväzu, ktorý bude môcť na prí-
pravu športovca použiť najviac 30 %
príspevku a zostávajúcu časť bude po-
vinný poskytnúť športovcovi. Po novom
sa bude povinne zverejňovať nielen
poskytnutie verejných prostriedkov, ale
aj použitie verejných prostriedkov.

Bude zriadený nový informačný systém,
a to informačný systém športu. Pred-
metný informačný systém je upravený
ustanoveniami § 79 až 82. Bude sa de-
liť na nasledovné moduly (1) register
fyzických osôb v športe, (2) register
právnických osôb v športe, (3) verejný
portál informačného systému športu 
a (4) register odbornej prípravy špor-
tových odborníkov. Do registra fyzic-
kých osôb v športe sa budú zapisovať
údaje o (1) profesionálnom športovcovi,
(2) amatérskom športovcovi, (3) tréne-
rovi, (4) inštruktorovi športu a (5) drži-
teľovi športového poukazu. Do registra
právnických osôb v športe sa budú za-
pisovať údaje o všetkých právnických
osobách v športe.
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Osobitná úprava vzdelávania odborní-
kov v športe sa podľa nových ustanove-
ní § 83 až 85 zúži. Súčasný jednotný
vzdelávací systém odborníkov v športe
je upravený vyhláškou ministerstva
školstva č. 444/2008 Z. z. o akreditač-
nej ko misii pre oblasť telesnej kultúry
a o Jed notnom vzdelávacom systéme
odborníkov v športe Slovenskej repu-
bliky. Uvedená vyhláška upravuje aj
vzdelávanie napríklad rozhodcov, cvi -
či teľov alebo inštruktorov lyžovania
a snow bordingu. Po novom bude osobit -
ne upravené len vzdelávanie trénerov
a inštruktorov športu, vzdelávanie
ostatných odborníkov v športe sa bude
riadiť predpismi medzinárodnej špor-
tovej organizácie alebo národného
športového zväzu.

Dopingovú kontrolu budú upravovať
ustanovenia § 86 až 95. Predmetnými
ustanoveniami sa transponuje Dohovor
UNESCO (Medzinárodný dohovor proti
dopingu v športe č. 347/2007 Z. z.).
Jednou zo zmien v oblasti dopingovej
kontroly bude nadobudnutie statusu
prís pevkovej organizácie zriadenej zá-
konom pre Antidopingovú agentúru,
ktorá bude priamo zapojená finančný-
mi vzťahmi na rozpočet ministerstva
školstva. 

Ustanovením § 107 sa zruší zákon
č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochra -
ne olympijskej symboliky a o Slo -
ven skom olympijskom výbore, zákon
č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre, zá-
kon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a pod  -
pore športu, zákon č. 384/2013 Z. z.
o používaní a ochrane paralympijskej
symboliky a o Slovenskom paralympij-
skom výbore, vyhláška ministerstva škol -
stva č. 444/2008 Z. z. o akre di tač nej
komisii pre oblasť telesnej kultúry 
a o Jednotnom vzdelávacom systéme
odborníkov v športe Slovenskej repu-
bliky, vyhláška ministerstva školstva
č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykoná-
vaní dopingovej kontroly a nakladaní
s odobratými biologickými vzorkami
špor tovca.

Súčasťou novely sú aj novelizácie zá-
kona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poria-
dok, zákona č. 455/1991 Zb. o živ nos -

ten skom podnikaní (živnostenský zá-
kon), zákona č. 323/1992 Zb. o no tá -
roch a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok), zákona č. 233/1995 Z. z.
o súd nych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok), zákona
č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colní-
kov, zákona č. 461/2003 Z. z. o so ciál -
nom poistení, zákona č. 586/2003 Z. z.
o advokácii, zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov, zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce, zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
zákona č. 406/2011 Z. z. o do bro voľ níc-
tve a zákona č. 1/2014 Z. z. o or ga ni -
zovaní verejných športových podujatí.

Novelou zákona č. 300/2005 Z. z. Trest -
ný zákon sa zavedie nová skutková
podstata – trestný čin športovej korup-
cie. Podľa nového ustanovenia § 336b,
kto priamo alebo cez sprostredkovate-
ľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úpla-
tok inému, aby konal alebo sa zdržal
konania tak, že ovplyvní priebeh súťa-
že alebo výsledok súťaže, potrestá sa
odňatím slobody na jeden rok až päť
rokov. Rovnako sa potrestá ten, kto
priamo alebo cez sprostredkovateľa pre
seba alebo pre inú osobu príjme, žiada
alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal
alebo sa zdržal konania a tak ovplyvnil
priebeh alebo výsledok súťaže. Kvalifi-
kované skutkové podstaty upravujú
trest odňatia slobody až na dvanásť ro-
kov. Novela zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok založí pôsobnosť Špe-
cializovaného trestného súdu pre trest-
ný čin športovej korupcie.

Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živ nos-
tenskom podnikaní upraví, že činnosť
športovca a športového odborníka pod-
ľa osobitného predpisu a prevádzkova-
nie vzdelávacích zariadení na prípravu
a overenie odbornej spôsobilosti špor-
tových odborníkov nebude živnosťou.
V súčasnosti platné živnostenské opráv-
nenia na uvedené činnosti zostanú na-
ďalej platné, a to do doby uplynutia
ich platnosti. 

Novela zákona č. 323/1992 Zb. o no -
tároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok), zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok), zákona
č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe col-
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níkov a zákona č. 586/2003 Z. z. o advo-
kácii umožní uvedeným osobám okrem
zákonom povolených činností, ako na-
prí klad vedecká činnosť, tlmočnícka
čin nosť alebo pedagogická činnosť vy-
konávať aj športovú činnosť. 

V súvislosti s novou právnou úpravou 
v oblasti športu bude novelizovaný aj
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj -
mov. Novela upraví predovšetkým príj -
my športovcov a uplatnenie odpočtu pri
poskytnutí sponzorského. 

Bude zavedený nový typ školy - Stred-
ná športová škola. Predmetný typ ško-
ly bude zavedený novelou zákona 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzde lá va -
ní (školský zákon) s účinnosťou odo dňa
1. januára 2019. Dôvodom zavedenia
strednej športovej školy je umožniť
študovať na športovej škole aj športov-
com, ktorý nemajú záujem alebo pred-
poklady na štúdium na gymnázií. Stred-
ná športová škola bude poskytovať (1)
stredné odborné vzdelanie, (2) úplné
stredné všeobecné vzdelanie a (3)
úplné stredné odborné vzdelanie. Špor-
tové gymnáziá sa s účinnosťou odo dňa
1. januára 2019 transformujú na stred-
né športové školy. 

Pre dobrovoľníkov v športe sa zavedie
náhrada za stratu času, ktorá do výšky
500 Eur ročne oslobodená od dane 
z príjmu. Uvedenou zmenou by sa malo
podporiť zapojenie dobrovoľníkov do
športu. Zmena bude vykonaná novelou
zákona č. 406/2011 Z. z. o do bro voľ níc-
tve.

Vzhľadom k zvyšovaniu diváckeho nási-
lia pri športových podujatiach bude
novelizovaný aj zákon č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových
podujatí. V predmetnom zákone bude
samostatne vyčlenené rizikové poduja-
tie ako samostatná kategória. Zamest-
nanci strážnej služby budú po novom
odlíšení od usporiadateľov nápisom
„SECURITY“ na reflexných vestách ale-
bo rovnošatách. V prípade rizikového
podujatia bude organizátor podujatia
povinný písomne požiadať o pomoc ve-
liteľa bezpečnostného opatrenia Poli-
cajného zboru, ktorý sa počas rizikové-
ho podujatia bude zdržiavať v ria dia cej
miestnosti športového zariadenia, ak
bude zriadená. Novela tiež zavedie mož-
nosť uložiť obmedzujúce opatrenie spo-
čívajúce v zákaze účasti na určených
podujatiach najmenej na šesť me sia cov.
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ZÁKON O VÝROBE, OZNAČOVANÍ
A PREDAJI TABAKOVÝCH VÝROBKOV
Dňa 25. novembra 2015 poslanci Národ-
nej rady SR schválili zákon o výrobe,
označovaní a predaji tabakových vý-
robkov a súvisiacich výrobkov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (ďa-
lej len „nový zákon“). Nový zákon na-
dobúda účinnosť dňa 20. mája 2016.

Nový zákon v zmysle ust. § 1 vymedzu-
je predmet svojej pôsobnosti, a to v (1)
oblasti stanovenia podmienok týkajú-
cich sa zložiek, emisií tabakových vý-
robkov, (2) nahlasovacích povinností,
podmienok na označovanie balení vrá-
tane (3) uvádzania zdravotných varo-
vaní tabakových výrobkov a iných vý-
robkov súvisiacich s tabakovými, (4)
podmienok cezhraničného predaja a (5)
podmienok uvádzania nových kategórií
tabakových výrobkov. 

Keďže nový zákon upravuje problema-
tiku oblasti tabakových výrobkov v zá -
sade komplexne, v ust. § 2 sa tiež de-
finujú základné pojmy a nové definície
dotknutých oblastí a kategórií (naprí -
klad pojem nikotín, tabak, tabakový vý-
robok, cigareta, elektronická cigareta,
dovozca, dovoz tabakových výrobkov
a mnohé iné).

Na účel regulácie v rámci dohľadu nad
trhom tabakových výrobkov sa posilnili
prostredníctvom ust. § 4 súčasné na-
hlasovacie povinnosti v súvislosti so zlož-
kami a emisiami. Ministerstvo zdravot-
níctva SR (ďalej len „ministerstvo“)
bude informácie získané od výrobcov,
dovozcov a distribútorov uverejňovať
na internete okrem informácií, ktoré
sú obchodným tajomstvom. Informácie



budú dotknuté subjekty ministerstvu
predkladať v elektronickej forme.

Výrobca, dovozca alebo distribútor ta-
bakových výrobkov bude po novom po-
vinný predložiť ministerstvu zoznam
všetkých zložiek a ich množstiev pou -
žitých pri výrobe tabakových výrobkov
určených na predaj v Slovenskej repu-
blike, a to vo vzostupnom poradí pod-
ľa hmotnosti každej zložky obsiahnutej
v tabakových výrobkoch, informácie
o emisiách a ich úrovniach a ak sú 
k dispozícii, aj informácie o ďalších
emisiách a ich úrovniach, pričom zo -
znam zložiek musí obsahovať aj odô-
vodnenie použitia jednotlivých zložiek
použitých pri výrobe tabakových výrob-
kov s uvedením jej funkcie a ka tegórie
a toxikologické údaje zložiek v spále-
nej forme alebo v nespálenej forme,
súvisiace najmä s ich účinkami na zdra-
vie a na závislosť, ktoré má výrobca,
dovozca alebo distribútor tabakových
výrobkov k dispozícii. K zoznamu všet-
kých zložiek sa priloží vyhlásenie,
v ktorom je uvedený dôvod použitia
týchto zložiek v dotknutých tabakových
výrobkoch. 

Pri nových tabakových výrobkoch bude
povinnosťou predložiť také informácie
ešte pred jeho uvedením na trh. Záro-
veň bude tiež povinnosťou dotknutých
subjektov oznámiť akúkoľvek novú ka-
tegóriu tabakových výrobkov Slovenskej
obchodnej inšpekcii.

V zmysle § 14 nového zákona výrobca,
dovozca alebo distribútor tabakových
výrobkov je povinný pri akejkoľvek no-
vej kategórii tabakových výrobkov Slo-
venskej obchodnej inšpekcii predložiť
oznámenie o tejto novej kategórii ta-
bakových výrobkov vrátane označova-
nia tejto novej kategórie tabakového
výrobku a informácií na obale, pričom
také oznámenie budú dané subjekty
povinné predložiť v elektronickej po-
dobe šesť mesiacov pred predpoklada-
ným uvedením tabakových výrobkov na
trh spolu s podrobným opisom tejto
novej kategórie tabakových výrobkov,
návodom na používanie a informáciou
o zložkách a emisiách podľa § 4.

V súvislosti s novou kategóriu tabako-
vých výrobkov bude povinnosťou pred-

ložiť tiež dostupné vedecké štúdie o to-
xicite, návykovosti a lákavosti novej
kategórie tabakových výrobkov, súhrny,
výskumy trhu o preferenciách a ďalšie
dostupné a relevantné informácie vrá-
tane analýzy pomeru rizika a prínosu
nového tabakového výrobku, jeho oča-
kávaný vplyv na odvykanie od konzu-
movania tabaku, jeho očakávaný vplyv
na rozhodnutie začať konzumovať ta-
bak a prognózy týkajúce sa jeho vníma -
nia spotrebiteľmi. 

Pokiaľ ide o informácie o zložkách a emi-
siách je výrobca, dovozca alebo distri-
bútor tabakových výrobkov povinný
predkladať aj ministerstvu. 

Výrobca, dovozca alebo distribútor bude
povinný pri predkladaní daných infor-
mácii označiť, ktorá informácia je ob-
chodným tajomstvom alebo dôvernou
informáciou. 

Zároveň bude výrobca, dovozca alebo
distribútor povinný predložiť minister-
stvu interné a externé štúdie, ktoré má
k dispozícii o prieskume trhu a prefe-
renciách rôznych skupín spotrebiteľov
vrátane mladistvých a súčasných faj-
čiarov ohľadom zložiek a emisií, ako aj
prehľadný súhrn akýchkoľvek priesku-
mov trhu, ktoré vykonáva pri uvádzaní
nových výrobkov. 

Dotknuté subjekty budú ďalej povinné
predložiť ministerstvu každoročne za
predchádzajúci kalendárny rok najne-
skôr do 30. júna údaje o objemoch pre-
daja tabakových výrobkov podľa značky
a typu, v kusoch alebo v kilogramoch.

Ustanovenie § 5 je zamerané na zníže-
nie atraktívnosti tabakových výrobkov,
ktoré majú inú charakteristickú arómu
ako tabak, ktorá by mohla uľahčiť za-
čatie spotrebúvania tabaku alebo ov -
plyv niť spotrebiteľské správanie. V zmy-
sle uvedeného ustanovenia výrobca
do vozca alebo distribútor nesmie uvá-
dzať na trh cigarety a tabak na vlast-
noručné zhotovovanie cigariet s cha -
rak teristickou arómou. Tento zákaz sa
nevzťahuje na prídavné látky, ktoré sú
pre výrobu tabakových výrobkov zá-
sadné za podmienok, že tieto prídavné
látky nedodávajú charakteristickú aró-
mu a významne alebo v merateľnej
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miere nezvyšujú návykovosť, toxicitu
alebo karcinogénne, mutagénne a re pro-
toxické vlastnosti tabakového výrob ku.

Výrobca dovozca alebo distribútor ne-
smie uvádzať na trh tabakové výrobky
obsahujúce (1) vitamíny alebo iné prí-
davné látky, ktoré vytvárajú dojem, že
tabakový výrobok je prospešný pre
zdravie alebo predstavuje znížené
zdravotné riziko, (2) kofeín alebo tau-
rín, alebo iné prídavné látky a stimulu-
júce zložky, ktoré sa spájajú so zvýše-
ním energie a vitality, (3) látky, ktorých
vlastnosti spôsobujú sfarbenie emisií, (4)
látky, ktoré uľahčujú inhaláciu a vstre-
bávanie nikotínu pri tabakových výrob-
koch na fajčenie a (5) látky, ktoré majú
karcinogénne, mutagénne a re pro tox ic-
ké vlastnosti v nezhorenej podobe. 

Ako uvádza dôvodová správa, určité prí-
davné látky sa používajú na vytvorenie
mylného dojmu, že tabakové výrobky
majú zdravotné prínosy, predstavujú
znížené zdravotné riziká alebo zvyšujú
duševnú bdelosť a fyzický výkon. Tieto
prídavné látky, ako aj prídavné látky,
ktoré majú karcinogénne, mutagénne
alebo reprotoxické vlastnosti v nezho-
renej podobe, sa zakazujú s cieľom za-
bezpečiť jednotné pravidlá v rámci celej
Únie a vysokú úroveň ochrany ľudského
zdravia. Zakazujú sa aj prídavné látky,
ktoré zvyšujú návykovosť a toxicitu. 

Na každom spotrebiteľskom balení taba-
kového výrobku a na každom vonkajšom
obale tabakového výrobku sa zdravot-
né varovanie musí uviesť v štátnom ja-
zyku. Ustanovenie § 6 vymedzuje pod-
mienky na uvádzanie, obsah kombino-
vaných zdravotných varovaní, rozmery
a technické špecifikácie na každom spo-
trebiteľskom balení tabakových výrob-
kov a na každom vonkajšom obale.

Zdravotné varovania v zmysle daného
ustanovenia pokrývajú celý povrch spo -
trebiteľského balenia alebo vonkajšie-
ho obalu, ktorý je pre ne vyhradený, 
a nesmú sa komentovať, parafrázovať
ani sa na ne nemožno žiadnym spôso-
bom odvolávať. 

Zdravotné varovania na spotrebiteľskom
balení a každom vonkajšom obale musia
byť neodstrániteľne vytlačené, nezma-

zateľné, plne viditeľné a počas uvá dza -
nia na trh nesmú byť čiastočne alebo
úplne zakryté alebo prerušené kontrol-
nou známkou, cenovými etiketami, bez-
pečnostnými prvkami, obalmi, puzdra-
mi, škatuľkami alebo iným spôsobom. 

Okrem zdravotných varovaní je v zmy -
sle ust. § 7 povinnosťou umiestňovať
na vonkajších obaloch spotrebiteľských
balení tabakových výrobkov tiež vše -
obec né varovania „Fajčenie zabíja“
a in formačný odkaz „Tabakový dym ob-
sahu je viac ako 70 látok, ktoré preu -
ká zateľne spôsobujú rakovinu“. 

Ustanovenie § 8 zavádza novú povin-
nosť používať kombinované zdravotné
varovania pozostávajúce z textového
varovania a súvisiacej farebnej foto-
grafie na spotrebiteľskom balení a von -
kajšom obale tabakového výrobku ur-
čeného na fajčenie, keďže, ako uvádza
dôvodová správa, ich používanie je účin-
nejšie ako varovania pozostávajúce iba
z textu. 

Ustanovenie uvádza minimálne rozme-
ry zdravotných varovaní, a to 65 per-
cent plochy obalu, podmienku obmie-
ňania, aby sa zabezpečila ich viditeľnosť
a účinnosť a taktiež uvedenie telefón-
neho čísla Linky pomoci 0908 222 722,
na ktorom spotrebiteľ získa informácie
o odvykaní od fajčenia, a ďalšie pod-
robnosti týkajúce sa zobrazovania kom-
binovaných varovaní. 

Pokračujúce ustanovenia § 9, § 10, § 11
a § 12 zavádzajú povinnosti v oblasti
zavádzania všeobecných varovaní a tex-
tových zdravotných varovaní na bale-
niach jednotlivých tabakových výrobkov
na fajčenie, bezdymových tabakových
výrobkov, prezentácie výrobkov a vzhľa-
du a obsahu spotrebiteľských balení. 

Z uvedených ustanovení si dovoľujeme
uviesť niektoré vybrané. 

Všeobecné varovanie musí byť umiest-
nené na najviditeľnejšom povrchu spo -
trebiteľského balenia a na každom von-
kajšom obale a pokrýva 30 % príslušného
povrchu spotrebiteľského balenia a kaž -
dého vonkajšieho obalu. 
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Textové zdravotné varovanie musí byť
umiestnené na druhom najviditeľnej-
šom povrchu spotrebiteľského balenia
a každom vonkajšom obale a pokrýva
40 % príslušného povrchu spotrebiteľ-
ského balenia a každého vonkajšieho
obalu. Textové zdravotné varovania sa
zobrazujú v miere v akej je to možné
a v rovnakých počtoch. 

Na každom spotrebiteľskom balení a kaž-
dom vonkajšom obale bezdymových ta-
bakových výrobkov sa uvádza zdravot-
né varovanie „Tento tabakový výrobok
poškodzuje vaše zdravie a je návykový.“

Označovanie spotrebiteľských balení 
a kaž dého vonkajšieho obalu tabako-
vého výrobku a samotného tabakového
výrobku nesmie zahŕňať žiadny prvok
ani charakteristický znak, ktorý ako-
koľvek podporuje, nabáda k spotrebe
tabakového výrobku a nesmie mylne
označovať, že určitý tabakový výrobok
je menej škodlivý ako iné, nesmie sa
podobať na potravinový alebo kozme-
tický výrobok a podobne. 

Spotrebiteľské balenia a žiadny vonkaj-
ší obal nesmú naznačovať žiadne eko-
nomické výhody tým, že budú obsaho-
vať tlačenú poukážku, ponúkať zľavu,
výrobok zadarmo, dva výrobky za cenu
jedného alebo inú podobnú ponuku. 

Ustanovenie § 13 zakazuje uvádzať ta-
bak na orálne použitie na trh. Ako uvá-
dza dôvodová správa, tabak určený na
orálne použitie je každý tabakový vý-
robok určený na orálne použitie okrem
toho, ktorý je určený na inhalovanie
alebo žuvanie, vyrobený úplne alebo
čiastočne z tabaku, vo forme prášku
alebo častíc alebo v kombinácii týchto
foriem, najmä tých, ktoré sa uvádzajú
na trh v podobe porcií vo vrecúškach
alebo v poréznych vrecúškach alebo vo
forme.

Nový zákon prináša niekoľko zmien sú-
visiacich s elektronickými cigaretami,
ktoré sú súčasťou ust. § 15 a cieľom
ktorých je zjednotenie rozdielnej úpra-
vy a praxi v členských štátoch, a to aj
čo sa týka požiadaviek ohľadom bez-
pečnosti, s cieľom zaistenia hladkého
fungovania trhu. 

Ako uvádza dôvodová správa, regulácia
trhu elektronických cigariet by mala
dbať na vysokú úroveň ochrany verej-
ného zdravia. 

Výrobca, dovozca alebo distribútor elek-
tronických cigariet a plniacich fľašti-
čiek je povinný zabezpečiť, aby (1) sa
tekutina obsahujúca nikotín uvádzala
na trh v plniacich fľaštičkách určených
na tento účel, ktorých objem nepresa-
huje 10 ml, v jednorazových elektro-
nických cigaretách alebo jednorazových
zásobníkoch, ktorých objem rovnako
ako objem opakovane použiteľných pl -
nia cich fľaštičiek nesmie prekročiť 2 ml,
(2) tekutina obsahujúca nikotín neob-
sahovala nikotín v množstve viac ako
20 mg/ml, (3) tekutina obsahujúca ni-
kotín neobsahovala prídavné látky uve-
dené v § 5 ods. 2, (4) sa pri výrobe te-
kutiny obsahujúcej nikotín používali
len zložky vysokej čistoty; iné látky
ako zložky uvedené v zozname podľa
odseku 2 písm. b) smú byť v tekutine
obsahujúcej nikotín prítomné len v sto -
pových množstvách, ak sú tieto stopo-
vé množstvá v procese výroby technicky
nevyhnutné, (5) sa v tekutine obsahu-
júcej nikotín okrem nikotínu používali
len zložky, ktoré v zohriatom či nezo-
hriatom stave nepredstavujú riziko pre
ľudské zdravie, (6) elektronické ciga-
rety uvoľňovali dávky nikotínu na rov-
nomerných úrovniach za obvyklých
podmienok použitia a (7) elektronické
cigarety a plniace fľaštičky boli odolné
voči manipulácii deťmi a voči neopráv-
nenej manipulácii, aby boli chránené
proti rozbitiu a úniku náplne, a aby
mali mechanizmus zabezpečujúci opä-
tovné plnenie bez úniku náplne. 

Výrobca, dovozca alebo distribútor elek-
tronických cigariet a plniacich fľaš ti -
čiek je povinný každoročne za pred-
chá dzajúci kalendárny rok do 30. júna
predkladať ministerstvu komplexné
úda je o objeme predaja podľa obchod-
nej značky a typu výrobku, informácie
o preferenciách rôznych skupín spotre-
biteľov vrátane mladistvých, nefajčia-
rov a hlavných typov súčasných použí-
vateľov, informácie o spôsobe predaja
výrobkov a prehľadné súhrny akýchkoľ-
vek trhových prieskumov vykonaných 
v súvislosti s uvedenými skupinami vrá-
tane ich prekladu do anglického jazyka. 
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Označenie a balenie týchto výrobkov
musí v záujme ochrany ľudského zdra-
via a bezpečnosti obsahovať vhodné
in formácie o ich bezpečnom použití,
vhodné zdravotné varovania a nemalo
by obsahovať žiadne zavádzajúce prv -
ky či znaky.

Výrobcovia, dovozcovia alebo distribú-
tori elektronických cigariet a náhrad-
ných náplní sú povinní vytvoriť vhodný
systém pre sledovanie a zaznamenáva-
nie možných nepriaznivých účinkov a in -
formovať o nich príslušné orgány. 

Nové ustanovenie § 18 upravuje pod-
mienky predaja tabakových výrobkov
na diaľku. Fyzická osoba – podnikateľ
a právnická osoba bude musieť pri ta-
komto spôsobe predaja tabakových vý-
robkov splniť niekoľko oznamovacích
povinností vrátane získania potvrdenia
o registrácii a používania systému ove-
renia veku kupujúceho.

V prvom rade, fyzická osoba – podnika-
teľ alebo právnická osoba zapojená do
cezhraničného predaja tabakových vý-
robkov, elektronických cigariet a pl nia -
cich fľaštičiek nesmie zásobovať takými -
to výrobkami spotrebiteľov v členských
štátoch, v ktorých je takýto predaj za-
kázaný. 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba, zapojená do cezhraničné-
ho predaja na diaľku spotrebiteľom na-
chádzajúcim sa v niektorom členskom
štáte, je povinná oznámiť túto skutoč-
nosť Slovenskej obchodnej inšpekcii
a príslušnému orgánu členského štátu,
v ktorom sa skutočný alebo potenciál-
ny spotrebiteľ nachádza. Fyzická osoba
– podnikateľ alebo právnická osoba so
sídlom mimo členského štátu je povinná
sa zaregistrovať na príslušnom orgá ne
v členskom štáte, v ktorom sa skutočný
alebo potenciálny spotrebiteľ nachádza. 

Fyzická osoba – podnikateľ, alebo práv-
nická osoba je povinná predložiť Slo-
venskej obchodnej inšpekcii doklady 
o (1) obchodnom mene a mieste podni-
kania alebo sídla, z ktorého sa tabako-
vé výrobky, elektronické cigarety a pl -
nia ce fľaštičky budú dodávať, (2) dátume
začatia činnosti spočívajúcej v ponú ka-
ní tabakových výrobkov na cezhraničný

predaj na diaľku a (3) adrese webové-
ho sídla používaného na tento účel. 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba môže začať uvádzať taba-
kové výrobky, elektronické cigarety a pl -
niace fľaštičky na trh prostredníctvom
cezhraničného predaja na diaľku na
základe potvrdenia o registrácii od Slo-
venskej obchodnej inšpekcie.

Fyzická osoba – podnikateľ alebo práv-
nická osoba zapojená do cezhraničného
predaja na diaľku musí používať sys-
tém overovania veku, pomocou ktoré-
ho možno v čase predaja overiť, či ku-
pujúci spĺňa požiadavku minimálneho
veku stanovenú členským štátom urče-
nia a poskytne Slovenskej obchodnej
inšpekcii podrobné informácie o sys té -
me overovania veku a jeho fungovaní.

Nad dodržiavaním ustanovení nového
zákona bude v zmysle ust. § 19 dohlia-
dať Slovenská obchodná inšpekcia, Štát-
na veterinárna a potravinová správa Slo -
venskej republiky a orgány štátnej sprá-
vy na úseku verejného zdravotníc tva.

V prípade, ak výrobca, dovozca alebo
distribútor poruší jednotlivé povin -
nosti dané novým zákonom, v zmysle
ust. § 20 sa dopustí správneho deliktu.
Uvedené ustanovenie zároveň charak-
terizuje právomoci kontrolných orgánov
v jednotlivých častiach nového zákona
a vymedzuje povinnosť uložiť pokutu
v rozpätí ustanovenom príslušným pa-
ra grafom a procesný postup pri udeľo-
vaní sankcií podľa Správneho poriadku. 

Všeobecné rozpätie sadzieb za poruše-
nie povinností v zmysle nového zákona
je od 100 do 10.000 Eur v závislosti od
formy a závažnosti porušenia.

Ako uvádza dôvodová správa, výrobcom
a dovozcom tabakových a sú vi sia cich
výrobkov musí byť ponechaný určitý
priestor na splnenie si povinností pod-
ľa novej úpravy. Preto v zmysle ust. § 21
výrobcovia, dovozcovia alebo distribú-
tori v prípade výrobkov uvedených na
trh pred 20. májom 2016 musia splniť
povinnosti podľa tohto zákona najne-
skôr do 20. novembra 2016. 
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Výrobky s charakteristickou arómou 
s vyšším objemom predaja by sa mali
vyraďovať postupne počas dlhšieho ča-
sového obdobia, aby sa spotrebiteľom
poskytol primeraný čas na to, aby prešli
na iné kategórie výrobkov. Do 20. mája
2020 sú výrobky s cha rak te ris tic kou aró -
mou podľa smernice stále povolené.

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z tabakových výrobkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ukladá výrobcom
povinnosť umiestňovať na spotrebiteľ -
ské balenie kontrolnú známku tak, aby
sa pri jeho otvorení pretrhla. Táto po-
vinnosť bráni výrobcom v umiestnení
zdravotných varovaní na horný okraj
spo trebiteľského balenia, nakoľko by ne-
dokázali zároveň zabezpečiť, aby zdra-
votné varovania neboli ničím prekryté.
Z tohto dôvodu sa do 20. mája 2019
udeľuje výnimka na umiestňovanie zdra-
votných varovaní až pod kontrolnú znám-
ku, čím sa zabezpečí správne umiestne-
nie kontrolnej známky a zá ro veň plná
viditeľnosť zdravotného varovania. 

Tabakové výrobky a súvisiace výrobky,
ktoré sú v súlade s predpismi platnými
do 19. mája 2016 sa môžu naďalej uvá-

dzať na trh podľa stanovených lehôt
uvedených v prechodných ustanove-
niach.

To znamená, že tabakové výrobky a iné
súvisiace výrobky vyrobené podľa pred-
pisov účinných pred 20. májom 2016
možno (1) uvádzať do daňového voľné-
ho obehu podľa zákona č. 106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani takto: cigarety do
31. júla 2016, cigary a cigarky do 31. de -
cembra 2016 a fajkový tabak a tabak
na vlastnoručné zhotovenie cigariet do
31. augusta 2016, (2) predávať takto:
cigarety do 31. augusta 2016, cigary 
a cigarky do 20. mája 2017 a fajkový
tabak a tabak na vlastnoručné zhoto-
venie cigariet do 20. mája 2017 a (3)
uvádzať na trh takto: elektronické ci-
garety do 20. novembra 2016, bylinné
výrobky na fajčenie do 20. mája 2017,
bezdymový tabakový výrobok a tabak
do vodnej fajky do 20. mája 2017.

V súvislosti so schválením nového zá-
kona sa zároveň novelizovali parciálne
ustanovenia zákona č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v platnom
znení a zákona č. 335/2011 Z. z. o ta -
ba kových výrobkoch v platnom znení.
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Informačno-technické
prostriedky 

KONTROLA POUŽÍVANIA
INFORMAČNO-TECHNICKÝCH
PROSTRIEDKOV
Dňa 24. novembra 2015 schválením no-
vely zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane
súkromia pred neoprávneným použitím
informačno-technických prostriedkov
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (zákon o ochrane pred odpočúva-
ním) v znení neskorších predpisov do-
šlo k nasledovným zmenám v zákone
o ochra ne pred odpočúvaním. 

Vzhľadom na technologický vývoj sa pre-
cizovala definícia informačno-technic-
kých prostriedkov tak, aby zahŕňala aj
softvérové prostriedky a zariadenia
a zís  kavanie obsahu správ prenášaných
prostredníctvom elektronických komu-
nikačných sietí.

Po novom, v zmysle ust. § 2 odsek 1,
in formačno-technickými prostriedkami
na účely tohto zákona sú najmä elek-
tro technické, rádiotechnické, fototech-
nické, optické, mechanické, chemické
a iné prostriedky a zariadenia alebo
ich súbory používané utajeným spôso-
bom na (1) vyhľadávanie, otváranie,
skúmanie a vyhodnocovanie poštových
zásielok a iných dopravovaných zásie-
lok, (2) získavanie obsahu správ prená-
šaných prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí, vrátane odpočúva-
nia telefónnej komunikácie a (3) vyho-
tovovanie obrazových, zvukových, obra -
zovo-zvukových alebo iných záznamov. 



Podľa pôvodného znenia ust. § 2 odsek 7
orgány územnej samosprávy, súkromné
bezpečnostné služby ani iná fyzická oso-
ba alebo právnická osoba nesmú pou -
žiť informačno-technický prostriedok.
Po novom sa predmetné ustanovenie
rozširuje aj na zákaz ich držby.

Novelou zákona o ochrane pred odpo-
čúvaním sa nanovo zadefinovali účely
použitia informačno-technických pro-
striedkov.

Podľa novelizovaného ust. § 3 ods. 1 In-
formačno-technický prostriedok mož no
použiť len vtedy, ak je to v demokra-
tickej spoločnosti nevyhnutné na zabez-
pečenie ochrany ústavného zriadenia,
vnútorného poriadku a za hra nič no-po-
litických záujmov štátu, bezpečnosti 
a obrany štátu, získavanie informácií zo
zahraničných zdrojov, predchádzanie 
a objasňovanie trestnej činnosti alebo
na ochranu práv a slobôd iných a ak
dosiahnutie tohto účelu inak by bolo
neúčinné alebo podstatne sťažené; in-
formačno-technické prostriedky mož-
no v pôsobnosti Slovenskej informač-
nej služby a Vojenského spravodajstva
použiť aj mimo územia Slovenskej re-
publiky v rozsahu úloh podľa osobitných
predpisov. Orgány územnej samosprá-
vy, súkromné bezpečnostné služby ani
iná fyzická osoba alebo právnická oso-
ba nesmie použiť informačno-technic-
ký prostriedok.

Doplnené ustanovenie § 8a je kľúčovou
zmenou, ktorú novela zákona o ochra -
ne pred odpočúvaním priniesla. 

Kontrolu používania informačno-tech-
nických prostriedkov vykonáva Národ-
ná rada Slovenskej republiky, ktorá na
účely výkonu kontroly zriaďuje komi-
siu na kontrolu používania informačno-
-technických prostriedkov (ďalej len
„ko misia“). Komisia sa skladá z pred -
se du komisie a ďalších siedmich členov
komisie. Funkcia člena komisie je čest-
nou a neplatenou funkciou. Členovia
komisie sú pri výkone svojej funkcie
nezávislí.

Šiestich členov komisie volí Národná
rada Slovenskej republiky spomedzi
členov Osobitného kontrolného výboru
Ná rodnej rady Slovenskej republiky na

kontrolu činnosti Slovenskej informač-
nej služby, členov Osobitného kontrol-
ného výboru Národnej rady Slovenskej
republiky na kontrolu činnosti Vojen-
ského spravodajstva a členov výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre
obranu a bezpečnosť, a to dvoch čle-
nov z každého z uvedených výborov,
a to tak, aby zo zvolených členov ko-
misie traja boli zástupcami navrhnutý-
mi politickými stranami alebo politic-
kými hnutiami, ktoré majú zastúpenie
vo vláde Slovenskej republiky a traja
zástupcami navrhnutými politickými
stranami alebo politickými hnutiami,
ktoré nemajú zastúpenie vo vláde Slo-
venskej republiky a súčasne, aby pred-
seda komisie bol zástupcom navrhnutým
politickými stranami alebo politickými
hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie vo
vláde Slovenskej republiky. 

Ďalších dvoch členov komisie volí Ná-
rodná rada Slovenskej republiky spo-
medzi kandidátov na členov komisie,
ktorých predkladá Národnej rade Slo-
venskej republiky predseda výboru Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky pre
obranu a bezpečnosť, po predchádza-
júcej dohode s predsedom Osobitného
kontrolného výboru Národnej rady Slo-
venskej republiky na kontrolu činnosti
Slovenskej informačnej služby a pred-
sedom Osobitného kontrolného výboru
Národnej rady Slovenskej republiky na
kontrolu činnosti Vojenského spravodaj-
stva.

Členom komisie môže byť len občan Slo-
venskej republiky, ktorý je držiteľom
platného osvedčenia Národného bez-
pečnostného úradu na oboznamovanie
sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
utajenia „Prísne tajné“, dosiahol vek
40 rokov, vykonával funkciu sudcu, pro-
kurátora, príslušníka spravodajskej služ-
by alebo Policajného zboru alebo inú
funkciu, povolanie alebo zamestnanie
v oblasti právnej a bezpečnostnej teó-
rie a praxe alebo medzinárodných vzťa-
hov a diplomacie najmenej 10 rokov
a má vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa. 

Členstvo v komisii zaniká (1) zánikom
mandátu poslanca alebo zánikom člen-
stva vo výbore, (2) skončením volebné-
ho obdobia Národnej rady Slovenskej re -
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publiky, (3) doručením písomného ozná-
menia o vzdaní sa členstva v komisii
predsedovi Národnej rady Slovenskej
republiky, (4) odvolaním člena komisie
Národnou radou Slovenskej republiky 
a (5) smrťou člena komisie alebo vyhlá-
sením člena komisie za mŕtveho.

Kontrolu používania informačno-tech-
nic kých prostriedkov vykoná komisia raz
ročne, kedykoľvek z vlastného podnetu
alebo z podnetu výboru, alebo na zá-
klade podnetu občana Slovenskej re pu-
bliky, ak sa domnieva, že sa informač-
no-technické prostriedky používajú voči
nemu. Rokovanie komisie je neverejné.

Členovia komisie sú pri výkone kontro-
ly oprávnení (1) požadovať prístup do
osobitnej evidencie informačno-tech-
nických prostriedkov za určené obdobie,
ktorú je na tento účel orgán štátu po-
vinný viesť v listinnej podobe, (2) poža-
dovať od orgánu štátu na nahliadnutie
zápisnicu o zničení záznamu, (3) vstu-
povať spoločne v sprievode príslušníka
príslušného orgánu štátu do určeného
chráneného priestoru orgánu štátu,
v ktorom sa nachádza osobitná eviden-
cia podľa písmena a) a zápisnica podľa
písmena b), (4) vyžadovať súčinnosť
or gánu štátu potrebnú na vykonanie
kontroly, (5) robiť si poznámky, výpisy
a od pisy, vrátane výpisov a odpisov
z oso bit nej evidencie podľa písmena a)
a zo zápisnice o zničení záznamu do
poznámkového zošita na vyhotovova-
nie výpisov na prácu s utajovanými pí-
somnosťami pre označený stupeň uta-
jenia v chránených priestoroch orgánu
štátu a tento zošit uchovávať v oso bit -
nom bezpečnostnom úschovnom ob-
jekte v týchto priestoroch a (6) použiť
informácie a údaje výlučne na vyhoto-
venie protokolu o výsledku tej kontro-
ly, počas ktorej ich získali.

V osobitnej evidencii je orgán štátu
povinný viesť údaje o druhu informač-
no-technického prostriedku, čase trva-
nia použitia informačno-technického
prostriedku a o totožnosti občana Slo-
venskej republiky, voči ktorému sa in-
formačno-technický prostriedok použil
na území Slovenskej republiky, vyhodno -
tenie použitia informačno-technického
prostriedku a dôvody na jeho použitie;
to neplatí, ak sa informačno-technický

prostriedok použil v rámci spolupráce
orgánu štátu s orgánmi iných štátov ob -
dobného zamerania a pôsobnosti a me-
dzi národnými organizáciami podľa oso-
bitného predpisu.

Predmetnú osobitnú evidenciu tvorí (1)
žiadosť, (2) súhlas a ďalší súhlas, (3)
informácia o priebehu použitia infor-
mač no-technického prostriedku, (4)
in for má cia o ukončení používania in-
formačno-technického prostriedku vrá -
tane predčasného ukončenia používania
informačno-technického prostriedku 
a (5) zápisnica o zničení záznamu.

Členovia komisie sú pri výkone kontro-
ly povinní (1) vopred oznámiť prísluš-
nému orgánu štátu predmet, účel a čas
trvania kontroly, preukázať sa povere-
ním na vykonanie kontroly spolu s do-
kumentom preukazujúcim ich totožnosť;
ak by oznámenie pred začatím kontro-
ly mohlo viesť k zmareniu účelu kon-
troly, treba tak urobiť najneskôr pri
začatí kontroly, (2) dodržiavať opatre-
nia na úseku ochrany utajovaných sku-
točností vzťahujúce sa na chránené
priestory a režimové opatrenia chráne-
ných priestorov vydané orgánom štátu
a (3) prerokovať s vedúcim orgánu štátu
protokol o výsledku kontroly a o tom to
prerokovaní vyhotoviť zápisnicu. 

Orgán štátu je povinný pred každým
výkonom kontroly vykonať poučenie čle -
nov komisie o povinnosti zachovávať
mlčanlivosť o informáciách a veciach
obsahujúcich utajované skutočnosti
a o následkoch neoprávnenej manipu-
lácie s nimi a predložiť týmto členom
vyhlásenie o mlčanlivosti na podpis. Or -
gán štátu je tiež povinný prijať všetky
opatrenia zamerané na ochranu infor-
mácií o použití informačno-technické-
ho prostriedku pri spravodajskej činnos-
ti zameranej na získavanie informácií
zo zahraničných zdrojov podľa osobit-
ného predpisu, ako aj na ochranu in-
formácií, ktorých vyzradenie by viedlo
k ohrozeniu zahranično-politických
alebo zahranično-ekonomických záuj-
mov Slovenskej republiky alebo práv
a právom chránených záujmov tretej
strany, vrátane práv a právom chráne-
ných záujmov vyplývajúcich z me dzi -
ná rodných zmlúv a dohôd, ktorými je
Slovenská republika alebo orgán štátu
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viazaný, ako aj z nich vyplývajúcich me -
dzinárodných záväzkov.

Vedúci orgánu štátu je povinný do de-
siatich pracovných dní nasledujúcich
po dni doručenia žiadosti komisie po-
skytnúť komisii všetky vyžiadané infor-
mácie o použití informačno-technických
prostriedkov v rozsahu podľa odseku 8;
počas svojej neprítomnosti je povinný
určiť osobu, ktorá v jeho zastúpení spl-
ní túto povinnosť.

O výsledku kontroly vypracuje komisia
protokol o výsledku kontroly, ktorý ná-
sledne predloží príslušnému výboru
spolu so zápisnicou o jeho prerokovaní
s vedúcim orgánu štátu.

Ak príslušný výbor na základe preroko-
vania protokolu o výsledku kontroly zis-
tí skutočnosti, ktoré odôvodňujú podo-
zrenie z porušenia tohto zákona pri 
pou žití informačno-technického pro-
stried ku, informuje o tomto podozrení
predsedu Národnej rady Slovenskej re-
publiky; tento protokol zároveň pred-

loží generálnemu prokurátorovi Sloven-
skej republiky.

Z uvedenej zákonnej úpravy vyplýva, že
ako jeden z najvýznamnejších kontrol-
ných nástrojov je výkon fyzickej kon-
tro ly používania informačno-technic-
kých prostriedkov realizovaným členmi
komisie, pričom tieto osoby budú mať
prístup nielen do objektu orgánu štátu,
ale aj do osobitnej evidencie vedenej
v listinnej podobe a obsahujúcej údaje
vzťahujúce sa na použitie informačno-
-technických prostriedkov orgánmi štátu.

Osobitnú evidenciu podľa, ktorá obsa-
huje údaje o informačno-technických
prostriedkoch použitých po 1. januári
2016, je orgán štátu povinný vytvoriť
do 31. marca 2016 a vedúci orgánu štá-
tu je povinný túto evidenciu predložiť
po uplynutí tejto lehoty na najbližšie
rokovanie príslušného výboru.

Novelizovaný zákon o ochrane pred od-
počúvaním nadobúda účinnosť 1. januá-
ra 2016.
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Európsky 
profesijný preukaz 

ZÁKON O UZNÁVANÍ DOKLADOV
O VZDELANÍ A UZNÁVANÍ
ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ
Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní
a uznávaní odborných kvalifikácií (ďa-
lej len „zákon“ alebo „nový zákon“) na-
dobudne účinnosť dňom 1. januára 2016.
Zákon transponuje smernicu Európske-
ho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ
(ďalej len „smernica“), ktorou sa mení
smernica 2005/36/ES o uznávaní od-
borných kvalifikácií a nariadenie (EÚ)
č. 1024/2012 o administratívnej spolu-
práci prostredníctvom informačného
systému o vnútornom trhu. Nový zákon
súčasne odstráni aplikačné problémy
súčasnej právnej úpravy. Novým záko-
nom sa zruší zákon č. 293/2007 Z. z.
o uznávaní odborných kvalifikácií.

Ustanovenie § 3 nového zákona definu-
je základné pojmy vyplývajúce zo smer-
nice, ako aj pojmy, ktoré je na základe
aplikačných problémov potrebne zade -
fi novať. Jedným z definovaných a novo-

zavedených pojmov je európsky profe-
sijný preukaz. 

Európsky profesijný preukaz bude pod-
ľa ustanovenia § 3 písm. h) elektronický
preukaz potvrdzujúci splnenie podmie-
nok na účely dočasného a prí le ži tost -
ného poskytovania služieb v člen skom
štáte Európskej únie, štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, a Švaj čiar skej
konfederácie (ďalej len „členský štát“)
alebo usadenia sa v členskom štáte. Eu-
rópsky profesijný preukaz umožní od-
borníkom ľahšie a rýchlejšie uznanie
ich kvalifikácie v Európskej únii. Bude
sa vydávať na základe žiadosti prijatej
v informačnom systéme o vnútornom
trhu (ďalej len „systém IMI“) z iného
členského štátu. Európsky profesijný
preukaz nebude nahrádzať uznanie kva-
lifikácie, ani nebude zakladať nárok na



uznanie kvalifikácie, jeho účelom je
poskytnutie informácií o rozsahu opráv-
není, ktorý má žiadateľ v domovskom
členskom štáte. 

Žiadosť o európsky profesijný preukaz
bude môcť držiteľ dokladu o odbornej
kvalifikácii na výkon príslušného regu-
lovaného povolania podať prostredníc-
tvom elektronického formulára v sys -
té me IMI. Európsky profesijný preukaz
sa bude vydávať (1) pre dočasné a prí -
ležitostné poskytovanie služieb, alebo
(2) na účely usadenia sa. Európsky preu-
kaz sa nebude vydávať formou bežného
preukazu, ale bude vydaný len v elek tro-
nickej forme v systéme IMI ako elek -
tro nický preukaz. 

Európsky profesijný preukaz bude ob-
sahovať nasledovné údaje o jeho drži-
teľovi: (1) titul, meno a priezvisko, (2)
dátum a miesto narodenia, (3) názov
regulovaného povolania, (4) odborná
kvalifikácia a obdobie jej platnosti, ak
je časovo obmedzená, (5) číslo preuka-
zu, (6) bezpečnostné prvky a (7) doklad
totožnosti.

Ustanovenie § 4 deklaratórne vymenú-
va doklady o vzdelaní. Podľa uvedené-
ho ustanovenia je dokladom o vzdelaní
(1) vysokoškolský diplom, (2) absolvent-
ský diplom, (3) vysvedčenie o ma tu rit -
nej skúške, (4) vysvedčenie o závereč-
nej skúške a (5) iný doklad o vzdelaní,
ktorý vydala uznaná vzdelávacia inšti-
túcia podľa právnych predpisov člen-
ského štátu alebo tretieho štátu. Zme-
nou oproti súčasnej právnej úprave sú
odlišné kritéria pre definíciu vysoko-
školského vzdelania druhého stupňa vo
vzťahu k členským štátom a vo vzťahu
k tretím štátom. 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stup-
ňa v členskom štáte je novým zákonom
definované ako vzdelanie získané ab-
solvovaním (1) študijného programu
druhého stupňa v členskom štáte, kto-
rého štandardná dĺžka štúdia spolu 
s predchádzajúcim absolvovaním študij-
ného programu prvého stupňa je naj-
menej štyri roky, alebo (2) študijného
programu v členskom štáte, ktorý pred-
stavuje spojenie študijného programu
prvého stupňa a študijného programu
druhého stupňa, a ktorého štandardná

dĺžka štúdia ako jedného celku je naj-
menej štyri roky. Vo vzťahu k tretím
štátom je vysokoškolské vzdelanie dru-
hého stupňa definované ako vzdelanie,
ktoré je získané absolvovaním (1) štu-
dijného programu druhého stupňa,
ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu
s prechádzajúcim absolvovaním študij-
ného programu prvého stupňa je naj-
menej päť rokov, alebo (2) študijného
programu, ktorý predstavuje spojenie
študijného programu prvého stupňa 
a študijného programu druhého stupňa,
a ktorého štandardná dĺžka štúdia ako
jedného celku je najmenej štyri roky.

Ustanovením § 17 zákon zavedie uzna-
nie čiastočnej odbornej kvalifikácie. Prí-
slušný orgán uzná čiastočnú odbornú
kvalifikáciu na výkon regulovaného po-
volania, ak (1) žiadateľ má v inom člen-
skom štáte odbornú spôsobilosť vyko-
návať odbornú činnosť, na výkon ktorej
žiada o uznanie čiastočnej odbornej
kvalifikácie, (2) uloženie kompenzač-
ných opatrení vyžaduje absolvovanie
úplného vzdelávania a odbornej prí-
pravy, ktoré sa na výkon príslušného
regulovaného povolania vyžaduje v Slo-
venskej republike a (3) odbornú čin-
nosť možno vykonávať samostatne od
ostatných odborných činností, ktoré sú
súčasťou príslušného regulovaného po-
volania. Čiastočná odborná kvalifikácia
sa neuzná, ak by jej uznanie bolo na
úkor všeobecného záujmu, najmä zdra-
via, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa
alebo ochrany životného prostredia.
Uznanie čiastočnej odbornej kvalifiká-
cie bude vylúčené, ak pôjde o odborné
činnosti, ktoré sú súčasťou regulova-
ného povolania, na ktoré sa vzťahuje
systém automatického uznávania od-
borných kvalifikácií.

Právna úprava kompenzačných opatrení
je zakotvená v ustanoveniach § 25 až 28.
Ide o právnu úpravu, ktorá vychádza zo
súčasnej právnej úpravy, pričom sa
spresňujú a jednoznačne vymedzujú
podmienky ukladania kompenzačných
opatrení. 

Nový dokladom, ktorý bude musieť
dolo žiť žiadateľ o uznanie dokladu
o vzde la ní vydanom v treťom štáte,
bude potvr denie o oprávnení vzdeláva-
cej inštitúcie poskytovať príslušné
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vzdelávanie, o uzna nie ktorého žiada-
teľ žiada. Uvedená zmena bude zave-
dená ustanovením § 29 ods. 3 písm. b).
Dôvodom zavedenia predmetnej povin-
nosti je časová náročnosť a obtiažnosť
zaobstarania uvedeného dokladu prísluš-
ným orgánom v konaní o uznaní dokla-
du o vzdelaní, čím sa konanie o uznaní
predlžuje. 

Podmienky voľného poskytovania služieb
sa po novom zmenia. Podľa súčasnej
práv nej úpravy ustanovením § 3 ods. 1
písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. 
o uznávaní odborných kvalifikácií môže
občan členského štátu alebo občan tre-
tieho štátu, ktorý splnil podmienky na
poskytovanie služieb podľa právnych
predpisov členského štátu pôvodu do-
časne a príležitostne poskytovať rov-
naké služby na území Slovenskej repu-
bliky, ak povolanie v členskom štáte
pôvodu, ktoré je regulovaným povola-
ním alebo vzdelanie a odborná prípra-
va, ktorá vedie k tomuto povolaniu, sú
regulované a toto povolanie vykonával
najmenej dva roky počas posledných
desiatich rokov. Podľa ustanovenia § 40
ods. 1 písm. b) nového zákona sa pod-
mienka vykonávania povolania skráti zo
súčasných dvoch rokov na jednej rok. 

Ustanovením § 52 bude zavedený vý-
stražný mechanizmus pre odborníkov
v zdravotníctve, pre veterinárov a pre
pedagogické povolania. Výstražný
mechanizmus bude spočívať v tom, že
ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo“) bude informovať
prostredníctvom systému IMI príslušné
orgány ostatných členských štátov
o rozhodnutí súdu, orgánu činného
v trestnom konaní, správneho orgánu
alebo orgánu príslušného na prejedna-
nie priestupku, ktorým sa fyzickej oso-
be uložil zákaz činnosti alebo obmedze-
nie činnosti (1) zdravotníckeho pracov-
níka, (2) veterinárneho lekára a (3) pe-
dagogického zamestnanca. Ministerstvo
bude prostredníctvom systému IMI tiež

informovať príslušné orgány ostatných
členských štátov o fyzickej osobe, kto-
rá bola rozhodnutím súdu právoplatne
odsúdená za falšovanie alebo pozme-
ňovanie dokladu o odbornej kvalifiká-
cii. Ministerstvo bude povinné najneskôr
do troch dní od vykonateľnosti pred-
metného rozhodnutia vložiť do systému
IMI nasledovné údaje (1) titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia a štátne
občianstvo fyzickej osoby, (2) regulo-
vané povolanie, ktorého sa rozhodnu-
tie týka, (3) označenie orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal, (4) rozsah zákazu
čin nosti alebo obmedzenia činnosti,
(5) dĺžka platnosti zákazu činnosti ale-
bo obmedzenia činnosti a (6) dátum
nadobudnutia právoplatnosti rozhod -
nu tia. Ministerstvo bude následne bez-
odkladne písomne informovať fyzickú
osobu, ktorej sa výstraha týka, o zasla-
ní výstrahy príslušným orgánom člen-
ských štátov. Údaje o výstrahách v sys-
téme IMI sa zrušia najneskôr do troch
dní od zrušenia zákazu činnosti alebo
obmedzenia činnosti.

Nový  zákon  nove l i zuje  zákon  
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných ar-
chitektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch, zákon č. 131/2002 Z.z. o vy-
sokých školách, zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, zákon č. 442/2004 Z. z.
o súkromných veterinárnych lekároch,
o Komore veterinárnych lekárov Sloven-
skej republiky, zákon č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách sú-
visiacich s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti a zákon č. 578/2004 Z.z. o po-
s kytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavov-
ských organizáciách v zdravotníctve.
Novela zákona č. 138/1992 Zb. o auto-
rizovaných architektoch a autorizova-
ných stavebných inžinieroch umožní
prí s tup k regulovanému povolaniu ar-
chi tekt aj pre občanov členských štá-
tov OECD. Novely ostatných uvedených
zákonov boli prijaté za účelom trans-
pozície smernice. 
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Národná rada SR schválila dňa 18. no-
vembra 2015 zákon o rozvojovej spolu-
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „nový zákon“), ktorý
nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016. 

Nový zákon upravuje rozvojovú spolu-
prácu s partnerskými krajinami a vy-
tvára potrebné legislatívne a in šti tu cio-
nálne zabezpečenie pre jej realizáciu.
Upravuje pôsobnosť a postavenie Mi-
nisterstva zahraničných vecí a európ -
skych záležitostí Slovenskej republiky
a pôsobnosť ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy a or -
gánov územnej samosprávy (vyšších
územných celkov, miest a obcí) v oblas-
ti rozvojovej spolupráce. Zákonom 
č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojo-
vej pomoci a o zmene a doplnení záko-
na č. 575/2001 Z. z. o organizácii čin-
nosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších pred-
pisov bola zriadená Slovenská agentúra
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprá-
cu (ďalej len „agentúra“), ktorej po-
stavenie a pôsobnosť sa prebralo do
nového zákona.

V ustanovení § 2 sa vymedzujú základ-
né pojmy. Vybrané pojmy, ktoré neboli
v doterajšej právnej úprave zakotvené,
uvádzame nižšie. 

Nový pojem rozvojová spolupráca na-
hrádza doposiaľ používaný pojem „ofi-
ciálna rozvojová pomoc“, a to s ohľa dom
na postupne viac používaný všeobec-
nejší pojem spolupráce namiesto po-
moci. Na účely nového zákona sa roz-
vojovou spoluprácou rozumejú všetky
činnosti realizované orgánmi verejnej
správy financované z verejných pro-
striedkov a zamerané na podporu trva-
lo udržateľného rozvoja v partnerských
krajinách. 

Definuje sa pojem humanitárna pomoc
ako tá časť rozvojovej spolupráce, kto-
rá je reakciou na mimoriadne udalosti
a jej cieľom je rýchlo a efektívne po-
môcť ľuďom v krízovej situácii. Je spra-
vidla krátkodobá, dočasná a trvá, kým
nepominie priame ohrozenie. 

Pod partnerskou krajinou sa rozumie
štát, s ktorým Slovenská republika reali -
zuje dvojstrannú a trojstrannú rozvojovú
spoluprácu a nachádza sa na zozname
krajín výboru OECD/DAC oprávnených
prijímať ODA. 

Ďalej sa vymedzuje pojem verejná in-
formovanosť, ktorá prostredníctvom
do tácií ako nástroja rozvojovej spolu-
práce má financovať projekty na zvy-
šovanie povedomia a zainteresovanosti
slovenskej laickej i odbornej verejnos-
ti, médií a iných relevantných aktérov,
o dôležitosti a zmysluplnosti poskyto-
vania rozvojovej pomoci. Cieľom akti-
vít bude aj oslovovanie vybraných cie-
ľových skupín, formovanie ich názorov
a poskytovanie informácií o slovenskej
ODA v súvislosti s efektívnym vynakla-
daním prostriedkov štátneho rozpočtu.

Subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvo-
jovej spolupráce sú v zmysle ust. § 4
Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré
je národným koordinátorom rozvojovej
spolupráce, ústredné orgány a orgány
územnej samosprávy, ale aj občianske
združenia, neziskové organizácie posky-
tujúce verejnoprospešné služby, nadá-
cie a iné právnické osoby, ktoré nie sú
zapojené na štátny rozpočet a ktoré
nie sú zriadené na podnikanie, fyzické
osoby, fyzické osoby podnikatelia a práv-
nické osoby podnikatelia, právnické
osoby, ktoré vykonávajú vedeckú čin-
nosť, vzdelávaciu činnosť alebo výskum-
nú činnosť. 

Predmetné ustanovenie podrobne vy-
medzuje jednotlivé úlohy a postavenie
príslušných subjektov a orgánov. 

Ministerstvo zahraničných vecí je zod-
povedné za vypracúvanie koncepčných
dokumentov a vymedzuje sa pôsobnosť
pri zabezpečovaní a realizácii rozvojo-
vej spolupráce, ako aj riadiaca a kon -
trol ná právomoc vo vzťahu k agentúre.
V oblasti humanitárnej pomoci part -
ner ským štátom sa zvýrazňuje osobitné
postavenie Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky ako národného koordi-
nátora humanitárnej pomoci.
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Ostatné subjekty spolupodieľajú na
tvorbe koncepčných dokumentov, ako
aj na realizácii rozvojovej spolupráce
v rámci svojej pôsobnosti.

Pre efektívne plnenie úloh národného
koordinátora rozvojovej spolupráce je
potrebný medzirezortný orgán slúžiaci
na zosúlaďovanie politík pre rozvoj
a prí pravu koncepčných dokumentov.
Preto sa v ust. § 4 ods. 5 zakotvuje prá-
vo pre Ministra zahraničných vecí a eu -
rópskych záležitostí Slovenskej repu-
bliky zriadiť Koordinačný výbor pre
rozvojovú spoluprácu Slovenskej repu-
bliky, ktorý tieto úlohy plní a za bez pe -
čuje realizáciu rozvojovej spolupráce
jednotlivými subjektmi na základe jed-
notného prístupu.

Agentúra bola zriadená zákonom 
č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej
pomoci a o zmene a doplnení zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov. 

Z hľadiska jej právneho postavenia no-
vým zákonom nedochádza k zmene
a agen túra zostáva rozpočtovou orga-
nizáciou zapojenou na rozpočet Minis-
terstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky. Jej šta-
tutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého
vymenúva a odvoláva minister a ktorý
je zamestnancom agentúry, riadi ju,
koná v jej mene a zastupuje ju navo-
nok. Ustanovuje sa právomoc riaditeľa
agentúry a jeho povinnosti vo vzťahu
k ministerstvu. 

Agentúra v súčinnosti s ministerstvom
zahraničných vecí realizuje rozvojovú
spoluprácu vrátane humanitárnej po-
moci, verejnej informovanosti, rozvo-
jo vého vzdelávania a budovania kapa-
cít a na účely (1) realizácie rozvojovej
spolupráce, (2) spolupracuje so subjekt-
mi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej
spolupráce, (3) spolupracuje s minis-
terstvom zahraničných vecí pri tvorbe
stratégie, zamerania, správy o roz vo -
jo vej spolupráci a iných koncepčných
dokumentov, (4) monitoruje a kon tro -
lu je rozvojovú spoluprácu subjektov,
ktoré ju realizujú na základe zmluvy 
s agentúrou a (5) informuje o rozvojo vej
spolupráci na svojom webovom sídle.

V zmysle ust. § 6 sú nástrojmi rozvojo-
vej spolupráce (1) poskytnutie dotácie,
(2) poskytnutie finančného príspevku,
(3) zadanie zákazky, (4) darovanie hnu-
teľného majetku štátu, (5) vládne šti-
pendium, (6) odpustenie dlhu, (7) po-
skyt  nutie zvýhodneného vývozného
úveru a (8) ďalšie nástroje, o ktorých
rozhodne vláda.

Poskytovanie dotácií vychádza z usta -
no venia § 8a zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej
sprá vy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších pred-
pisov. Dotáciu bude možné poskytnúť
subjektu, ktorý bol založený podľa slo-
venského právneho poriadku alebo po -
dľa právneho poriadku cudzieho štátu,
a bez ohľadu na to, či je podnikateľ-
ským subjektom, subjektom neziskové-
ho sektora, prípadne orgánom verejnej
správy. Zákon vymedzuje účely, na kto-
ré môže byť dotácia poskytnutá, a to
na (1) rozvojový projekt, (2) humani-
tárny projekt, (3) projekt rozvojového
vzdelávania, (4) projekt verejnej in-
for movanosti, (5) projekt budovania ka-
pacít, (6) vyslanie dobrovoľníka do part-
nerskej krajiny a (7) rozvojový program.

Výzvu na predkladanie žiadostí o pos -
kyt nutie dotácie zverejňuje Agentúra.
Agentúra predkladá doručenú žiadosť
o poskytnutie dotácie ministerstvu za-
hraničných vecí. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie vyhod-
nocuje najmenej trojčlenná komisia,
ktorú zriaďuje minister zahraničných
vecí. Podmienkou schválenia žiadosti 
o poskytnutie dotácie je preukázanie
spolufinancovania projektu najmenej vo
výške 20 % hodnoty žiadanej dotácie
pri právnických osobách založených
podľa Obchodného zákonníka a naj me -
nej vo výške 10 % hodnoty žiadanej do-
tácie pri ostatných právnických osobách. 

Finančný príspevok sa ako nástroj roz-
vojovej spolupráce bude poskytovať iba
zahraničným subjektom, a to (1) me-
dzi národnej organizácii alebo finanč-
nej inštitúcii založenej podľa právneho
poriadku cudzieho štátu, (2) právnickej
osobe, ktorá nie je podnikateľom, zalo-
ženej podľa právneho poriadku cudzie-
ho štátu, (3) mimovládnej organizácii
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založenej podľa právneho poriadku cu-
dzieho štátu, (4) jednotke územnej sa-
mosprávy partnerskej krajiny a (5) part-
nerskej krajine.

Subjektom uvedeným v bode 1 a 5 bude
možné poskytnúť finančný príspevok len
na základe rozhodnutia ministra a v prí-
pade ústredného orgánu na základe roz-
hodnutia štatutárneho orgánu, a to aj
bez žiadosti. O poskytnutie finančného
príspevku právnickej osobe nepodnika-
teľovi a mimovládnej organizácii, obi -
dve založené podľa právneho poriadku
cudzieho, resp. partnerského štátu a jed-
notke územnej samosprávy iného štá-
tu, je možné požiadať na základe žia-
dosti, ktorá sa predkladá príslušnému
zastupiteľskému úradu, avšak ustano-
vu je sa možnosť, aby o poskytnutí fi-
nančného príspevku mohol rozhodnúť
aj bez predloženia žiadosti minister.
Zmluvný záväzok pri poskytnutí finanč-
ného príspevku na základe žiadosti
vzni ká na základe zmluvy medzi agen-
túrou a žiadateľom po schválení žia-
dosti. Na základe splnomocňovacieho
ustanovenia ustanoví podrobnosti vy -
ko návací predpis. 

Ako nový nástroj rozvojovej spoluprá-
ce nový zákon zakotvil zadávanie zá-
kaz ky. Zákazku bude možné zadať (1)
právnickej osobe založenej podľa práv -
neho poriadku Slovenskej republiky, (2)
právnickej osobe založenej podľa práv -
neho poriadku cudzieho štátu, (3) mi-
movládnej organizácii založenej po dľa
právneho poriadku cudzieho štátu a (4)
jednotke územnej samosprávy part -
nerskej krajiny, a to na dodanie tova-
ru, uskutočnenie stavebných práv alebo
poskytnutia služieb. 

Zadávanie zákazky bude možné realizo-
vať len vo finančnom limite, ktorý sta-
novuje na základe splnomocňovacieho
ustanovenia vykonávací predpis k zá ko-
nu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obsta-
rá vaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Poskytovanie štipendií vlády Slovenskej
republiky je dlhodobou súčasťou rozvo-
jovej spolupráce Slovenskej republiky,
ktorú na tomto úseku zastrešuje Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a špor -
tu Slovenskej republiky. V jeho rozpoč-

tovej kapitole sú alokované finančné
prostriedky na bilaterálnu rozvojovú
spo luprácu, ktorá je poskytovaná for-
mou udeľovania štipendií vlády Sloven-
skej republiky v súlade s teritoriálnym
a sektorovým zameraním a v zmysle
pod mienok OECD. Súčasťou poskytova-
nia štipendií vlády Slovenskej republiky
v rámci podmienok stanovených OECD
sú aj štipendiá vlády Slovenskej repu-
bliky pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Udeľovanie týchto štipendií sa stalo sú -
časťou štátnej politiky podpory Slová-
kov žijúcich v zahraničí.

Podľa ust. § 10 je možné vládne štipen-
dium poskytnúť občanovi partnerskej
krajiny na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom na verejnej vy-
sokej škole so sídlom na území Sloven-
skej republiky, ktorý má (1) prechodný
pobyt na účel štúdia, (2) prechodný
pobyt štátneho príslušníka tretej kraji-
ny, ktorý má priznané postavenie Slová-
ka žijúceho v zahraničí alebo (3) právo
na pobyt na území Slovenskej republiky
počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace
a zároveň je študentom študijného pro-
gramu v dennej forme štúdia na verej-
nej vysokej škole so sídlom na území
Slovenskej republiky a preukáže ovlá-
da nie slovenského jazyka na úrovni 
požadovanej príslušnou verejnou vyso-
kou školou alebo účastníkom jazyko-
vej prípra vy k štúdiu na vysokej škole 
a k 1. sep tembru roka, v ktorom sa po-
dáva žiadosť o poskytnutie vládneho šti-
pendia dovŕši najmenej 18 rokov veku
a nepresiahne 26 rokov veku, ak ide
o ja zykovú prípravu na štúdium študij-
ného programu prvého stupňa, študij-
ného programu druhého stupňa alebo
študijného programu spájajúceho prvý
a druhý stupeň alebo o štúdium takých
študijných programov alebo dovŕši naj-
menej 23 rokov veku a nepresiahne 
35 rokov veku, ak ide o jazykovú prí-
pravu na štúdium študijného programu
tretieho stupňa alebo o štúdium také-
ho študijného programu.

Zákon uvádza tiež, že vládne štipen-
dium sa neposkytne študentovi, ktorý
(1) študuje študijný program prvého,
druhého, tretieho stupňa alebo spája-
júci prvý a druhý stupeň, ak už dosia-
hol vzdelanie príslušného stupňa, (2)
študentovi, ktorému bolo poskytované
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vládne štipendium v príslušnom roku štú-
dia alebo v jeho časti v študijnom pro-
grame príslušného stupňa, (3) študen-
tovi, ktorý príslušný študijný program
študuje dlhšie ako je jeho štandardná
dĺžka štúdia, (4) študentovi, ktorý štu-
duje externou formou štúdia alebo (5)
účastníkovi jazykovej prípravy, ktorý sa
jej zúčastňoval už desať mesiacov.

Na poskytnutie vládneho štipendia nie
je právny nárok.

Predmetné ustanovenie ďalej podrobne
upravuje podmienky poskytovania a od-
nímania vládneho štipendia. 

V ust. § 11 sa upravuje možnosť odpus-
tiť dlh partnerskej krajine, pričom o pl -
nom, alebo čiastočnom odpustení dlhu
rozhoduje vláda Slovenskej republiky
na návrh Ministerstva financií Sloven-
skej republiky. Pri určení rozsahu odpus -
tenia dlhu sa posudzuje vplyv odpuste-
nia dlhu na schodok rozpočtu verejnej
správy Slovenskej republiky. O odpuste-
ní dlhu sa uzatvára s partnerskou kra-
jinou medzinárodná zmluva.

Ustanovuje sa možnosť využiť ako ná-
stroj rozvojovej spolupráce zvýhodnený
vývozný úver. Prostredníctvom ust. § 12
sa definuje zvýhodnený vývozný úver,
poskytovateľ tohto úveru, ktorým je
banka alebo pobočka zahraničnej ban-
ky, oprávnený prijímateľ úveru, ktorým
je verejný odberateľ v partnerskej kra-
jine alebo zahraničná banka tohto od-
berateľa, ako aj príspevok na vyrovna-
nie úrokových rozdielov banke, ktorá
po skytuje zvýhodnený vývozný úver
a príspevok na odpustenie časti úveru.

V odseku 13 sa ustanovuje, že ak výška
príspevku na vyrovnanie úrokových roz-
dielov za celé obdobie splatnosti zvý-
hodneného vývozného úveru dosiahne
minimálnu úroveň zvýhodnenia, prí spe-
vok na odpustenie časti úveru sa ne-

musí poskytnúť. Z toho vyplýva, že prí-
spevok na odpustenie časti úveru sa
nad minimálnu úroveň zvýhodnenia už
neposkytuje a poskytuje sa iba príspe-
vok na vyrovnanie úrokových rozdielov. 

Ministerstvo financií písomne oznámi
banke výšku príspevku na odpustenie
časti úveru určenú podľa odseku 13 do
15 dní od jej určenia. Na základe toho
banka uzavrie so zahraničným verejným
odberateľom alebo zahraničnou bankou
zahraničného verejného odberateľa do-
hodu o odpustení časti istiny zvýhod-
neného vývozného úveru vo výške prís -
pev ku na odpustenie časti úveru.

Príspevok na vyrovnanie úrokových roz-
dielov poskytuje Ministerstvo financií
Slovenskej republiky prostredníctvom
Eximbanky. Bude realizovaný Eximban-
kou priebežne podľa platieb úrokov zo
zvýhodneného vývozného úveru, pri-
čom raz ročne bude refundovaný Exim-
banke zo strany Ministerstva financií
Slovenskej republiky. Príspevok na od-
pustenie časti úveru bude poskytovať
priamo Ministerstvo financií Slovenskej
republiky.

Novým zákonom nie sú zároveň dot knu-
té osobitné predpisy o štátnej pomoci. 

V súvislosti s prijatím nového zákona
došlo k parciálnej novelizácii zákona 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v platnom znení, zákona č. 80/1997 Z. z.
o Exportno-importnej banke Sloven-
skej republiky v platnom znení, zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v plat -
nom znení, zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizá-
cii ústrednej štátnej správy v platnom
znení a zákona č. 553/2003 Z. z. o od-
meňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v platnom znení.
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