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PRO BONO

 
 

November/2021 
 

1. NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE 

Novelizáciou si na jeseň prešiel aj zákon o cestnej doprave, v rámci ktorého dochádza napríklad k úprave 

kontroly prevádzkovateľov cestnej dopravy, oblasti prepravy nebezpečných vecí, či k úprave sankcií 

a kompetencií vyplývajúcich z aplikácie zákona o cestnej doprave v praxi. 

2. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE 

Zmenami si po novom prešiel aj Register účtovných závierok, v ktorom sa zverejňujú údaje o účtovníctve 

rozličných subjektov. Verejná časť registra účtovných závierok sa novelou zákona o účtovníctve rozširuje 

napríklad o účtovné závierky pozemkových spoločenstiev, občianskych združení, či záujmových združení 

právnických osôb. 
 

3. NOVELA ZÁKONA O ODPLATÁCH 

Jedným zo sektorov, ktorý zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 vo veľmi výraznej miere, je nepochybne 

sektor cestovného ruchu. Azda najciteľnejšie sa utlmenie aktivity a pohybu spoločnosti vo svete prejavilo 

v oblasti civilného letectva. Drastické zníženie počtu letov tak malo negatívne dôsledky najmä na likviditu 

leteckých dopravcov. Práve uvedenú situácia sa snaží Národná rada Slovenskej republiky riešiť prostredníctvom 

novely zákona o odplatách. 

4. NOVELA ZÁKONA O DRÁHACH 

Novelou zákona o dráhach dochádza k úprave ustanovení, týkajúcich sa poverovania právnických osôb, potreba 

ktorej vyplynula z aplikačnej praxe a k ich prispôsobeniu sa zaužívaným postupom v iných členských štátoch. 

5. NOVINKY V OBLASTI POUŽÍVANIA JEDNORAZOVÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV 

Potreba ochrany klímy a eliminácia znečisťovania životného prostredia sa v posledných mesiacoch stávajú 

čoraz aktuálnejšou a dôležitejšou spoločenskou témou. Sú to práve jednorazové plastové výrobky, ktoré sa 

nezriedka po jednom použití vyhodia a neprimerane tak zaťažujú životné prostredie.  

 

 

 



2 

 

6. NOVELA ZÁKONA O ODBORNOM VZDELÁVANÍ 

Viacerými zmenami si od roku 2022 prejde aj systém duálneho vzdelávania. Novelou zákona o odbornom 

vzdelávaní však dochádza nielen k úprave systému duálneho vzdelávania, ale napríklad aj k zavedeniu inštitútu 

nadpodnikového vzdelávacieho centra či osobitného modelu experimentálneho overovania odborov 

vzdelávania.  
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NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ DOPRAVE
 

 

Novelizáciou si na jeseň prešiel aj zákon 

o cestnej doprave, v rámci ktorého dochádza 

napríklad k úprave kontroly prevádzkovateľov 

cestnej dopravy, oblasti prepravy nebezpečných 

vecí, či k úprave sankcií a kompetencií 

vyplývajúcich z aplikácie zákona o cestnej 

doprave v praxi. 

Dňa 20. októbra 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 397/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) 

a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).  

➔ Cieľ novely 
 
Cieľom novely je vykonanie nariadenia  
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 
15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 
1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 
1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v 
odvetví cestnej dopravy (ďalej len „nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055“). 
 
Novela upravuje najmä (A) podmienky finančnej 
spoľahlivosti, podmienky odbornej spôsobilosti 
vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej 
dopravy, ktorý prevádzkuje motorové vozidlá alebo 
jazdné súpravy na prepravu tovaru v 
medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia 
prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale 
nepresahuje 3,5 tony, (B) kontroly 
prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktoré by mali 
byť cielene zamerané na podniky so zvýšeným 
rizikom, (C) spôsob výmeny informácií medzi 
členskými štátmi; informácie sa budú vymieňať 
okrem elektronického registra prevádzkovateľov 
cestnej dopravy aj prostredníctvom informačného 
systému o vnútornom trhu tzv. IMI systém, ktorý je 
už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi 

členskými štátmi Európskej únie a Európskou 
komisiou v iných oblastiach, (D) oblasť prepravy 
nebezpečných vecí a (E) sankcie, kompetencie a 
iné ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zákona 
o cestnej doprave v praxi. 
 
Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o cestnej 

doprave priniesla je úprava ustanovenia § 5 ods. 3  

 

zákona o cestnej doprave, v zmysle ktorého po 

novom platí, že „ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 zákona 

o cestnej doprave sa nevzťahujú na 

prevádzkovanie taxislužby, na cestnú dopravu 

podľa osobitných predpisov a na cestnú dopravu 

prevádzkovanú podnikmi, ktoré (A) vykonávajú 

povolanie prevádzkovateľa nákladnej dopravy 

motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s 

najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 

nepresahujúcou 2,5 tony, (B) poskytujú služby 

osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné 

účely alebo ktorých hlavnou činnosťou nie je 

povolanie prevádzkovateľa osobnej cestnej 

dopravy, (C) vykonávajú povolanie 

prevádzkovateľa cestnej dopravy motorovými 

vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou 

nepresahujúcou 40 km/h“ (ustanovenie § 5 ods. 3 

zákona o cestnej doprave). 

Pre prehľadnosť uvádzame aj znenie ustanovení § 

5 ods. 1 a 2 zákona o cestnej doprave, ktorých 

aplikácia je v ustanovení § 5 ods. 3 zákona 

o cestnej doprave obmedzená („Ak ďalej nie je 

ustanovené inak, vykonávať povolanie 

prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže 

podnik na základe povolenia udeleného podľa 

zákona o cestnej doprave a osobitného predpisu; 

povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup 

udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania 

povolenia ustanovuje osobitný predpis“ 

(ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o cestnej 

doprave)).  

(„Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských 

štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, 

ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa 

osobitných predpisov“ (ustanovenie § 5 ods. 2 

zákona o cestnej doprave“)). 

➔ Podmienky odbornej spôsobilosti 
vedúceho dopravy 

 

Po novom sa tiež upravujú podmienky odbornej 

spôsobilosti vedúceho dopravy, ktorý stratil 

bezúhonnosť („Za bezúhonného na účely výkonu 

funkcie štatutárneho orgánu, člena štatutárneho 

orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovažuje ani 

ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku alebo s 

výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne 



4 

 

postihnutý za závažný správny delikt podľa 

osobitného predpisu a v kategóriách a druhoch 

porušení určených Európskou komisiou. Strata 

bezúhonnosti sa uvádza vo vnútroštátnom 

elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej 

dopravy (ďalej len „register prevádzkovateľov“). 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho 

dopravy, ktorý stratil bezúhonnosť sa považuje za 

neplatné. Ten, kto stratil bezúhonnosť a chce 

vykonávať funkciu vedúceho dopravy je povinný 

absolvovať skúšku pred skúšobnou komisiou, a to 

najskôr tri roky po tom čo stratil bezúhonnosť. Pre 

tento prípad neplatia výnimky uvedené 

v ustanovení § 6 ods. 7 zákona o cestnej doprave 

ohľadom oslobodenia od skúšky“ (ustanovenie § 6 

ods. 4 zákona o cestnej doprave)). 

➔ Osvedčenie vodiča 
 

Novinkou je aj zakotvenie ustanovenia § 6a zákona 

o cestnej doprave („Osvedčenie vodiča“). 

„Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú 

cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa 

licencie Spoločenstva (ďalej len „osvedčenie 

vodiča“) vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na 

základe žiadosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, 

ktorý zamestnáva vodičov so štátnym občianstvom 

tretieho štátu“ (ustanovenie § 6a ods. 1 zákona 

o cestnej doprave). 

„Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča zverejní 
ministerstvo na svojom webovom sídle v 
elektronickej podobe“ (ustanovenie § 6a ods. 2 
zákona o cestnej doprave). 
 
„Vodičovi podľa ustanovenia § 6a ods. 1 zákona 
o cestnej doprave môže byť v rovnakom čase 
vydané najviac jedno platné osvedčenie vodiča“ 

(ustanovenie § 6a ods. 3 zákona o cestnej 
doprave). 
 
Novelou dochádza aj k rozšíreniu všeobecných 

povinností dopravcu v cestnej doprave. Po novom 

je dopravca okrem iného povinný aj „oznámiť 

dopravnému správnemu orgánu evidenčné čísla 

vozidiel, ktorými disponuje“ (ustanovenie § 7 

písm. k) zákona o cestnej doprave), „organizovať 

činnosť svojho vozidlového parku tak, aby 

zabezpečil návrat vozidiel do štátu usadenia 

podniku, najmenej každých osem týždňov odvtedy, 

čo ho opustia“ (ustanovenie § 7 písm. l) zákona 

o cestnej doprave) a „bezodkladne vrátiť 

osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal 

spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané“ 

(ustanovenie § 7 písm. m) zákona o cestnej 

doprave). 

➔ Register prevádzkovateľov 
 

Do zákona o cestnej doprave sa novelou dopĺňa tiež 

nové ustanovenie § 7a zákona o cestnej doprave 

(„Register prevádzkovateľov“). 

„Register prevádzkovateľov sa člení na verejnú 

časť a neverejnú časť“ (ustanovenie § 7a ods. 1 

zákona o cestnej doprave). 

„Verejnú časť registra prevádzkovateľov, ktorú 
ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle, 
tvoria (A) názov a právna forma prevádzkovateľa 
cestnej dopravy, (B) adresa prevádzkovateľa 
cestnej dopravy a jeho miesto usadenia, (C) meno 

a priezvisko vedúceho dopravy prevádzkovateľa 
cestnej dopravy, (D) druh povolenia, počet 
vozidiel, sériové číslo licencie Spoločenstva a 
overených kópií“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona 
o cestnej doprave). 
 
„Neverejnú časť registra prevádzkovateľov tvoria 
(A) počet, kategória a druh závažných porušení 
podľa osobitného predpisu, ktoré boli za posledné 
dva roky dôvodom na odsúdenie alebo sankciu, (B) 
meno a priezvisko osoby, ktorá bola vyhlásená za 
nespôsobilú na riadenie dopravných činností 
podniku, kým sa neobnoví jej bezúhonnosť podľa 
osobitného predpisu, (C) evidenčné čísla vozidiel, 
ktorými podnik disponuje podľa osobitného 
predpisu, (D) počet zamestnancov u 
prevádzkovateľa cestnej dopravy vždy k 31. 
decembru kalendárneho roka, ktorý sa do registra 

prevádzkovateľov zaznamená do 31. marca 
nasledujúceho kalendárneho roka, (E) hodnotenie 
rizikovosti prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa 
osobitného predpisu“ (ustanovenie § 7a ods. 3 
zákona o cestnej doprave). 
 
„K údajom (A) z neverejnej časti registra 
prevádzkovateľov majú nepretržitý a priamy 
prístup dopravné správne orgány, orgány 
odborného dozoru a ďalšie orgány podľa osobitných 
predpisov, (B) z neverejnej časti registra 
prevádzkovateľov podľa ustanovenia § 7a ods. 3 
písm. a) a b) zákona o cestnej doprave majú 
prístup na základe žiadosti príslušné orgány iných 
členských štátov v lehotách podľa osobitného 



5 

 

predpisu, (C) z neverejnej časti registra 
prevádzkovateľov podľa ustanovenia § 7a ods. 3 
písm. c) až e) zákona o cestnej doprave majú 
nepretržitý a priamy prístup orgány iných členských 
štátov počas cestných kontrol, (D) z verejnej časti 

registra prevádzkovateľov má nepretržitý a priamy 
prístup každý“ (ustanovenie § 7a ods. 4 zákona 
o cestnej doprave). 
 
„Podmienky týkajúce sa prepojenia vnútroštátnych 
elektronických registrov podnikov cestnej dopravy 
sú ustanovené v osobitnom predpise“ (ustanovenie 
§ 7a ods. 5 zákona o cestnej doprave). 
  
„Na účel získania údajov podľa ustanovenia § 7a 
ods. 3 písm. d) zákona o cestnej doprave  
poskytuje ministerstvo Sociálnej poisťovni údaje o 
prevádzkovateľovi cestnej dopravy do 10. januára 
kalendárneho roka“ (ustanovenie § 7a ods. 6 
zákona o cestnej doprave). 
 

Zákon o cestnej doprave sa novelou rozširuje aj 

o ustanovenie § 37a zákona o cestnej doprave 

(„Povinnosti organizácie poverenej výkonom 

určitých činností podľa dohody ADR“). 

„Organizácia poverená výkonom určitých činností 

podľa dohody ADR (ďalej len „poverená 

organizácia“) je povinná (A) mať vytvorený a 

udržiavať zdokumentovaný systém pracovných 

postupov a riadenia dokumentácie pre vykonávanie 

činnosti podľa dohody ADR, (B) mať prístup k 

technickej a prístrojovej základni v súlade s 

poverením, (C) mať organizačnú štruktúru v zmysle 

poverenia, (D) zamestnávať odborne spôsobilé 

osoby na výkon svojej činnosti, (E) vydávať 

príslušné doklady, ako výsledky zo svojej činnosti, 

(F) mať uzatvorené poistenie podľa druhu výkonu 

činnosti  počas celej doby poverenia, (G) 

dodržiavať všetky ustanovenia uvedené v 

rozhodnutí vydanom ministerstvom počas celej 

doby trvania poverenia, (H) informovať 

ministerstvo o vykonávanej činnosti v elektronickej 

podobe alebo listinnej podobe za predchádzajúci 

kalendárny rok vždy do 31. marca príslušného 

kalendárneho roku“ (ustanovenie § 37a ods. 1 

zákona o cestnej doprave). 

 „Dopravný správny orgán odníme poverenie 

poverenej organizácii, ak (A) získala poverenie na 
základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, 
(B) písomne požiada o odňatie poverenia, (C) 
opakovane poruší niektorú z povinností podľa 
ustanovenia § 37a ods. 1 zákona o cestnej 

doprave, za ktorej porušenie jej bola uložená 
pokuta počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti 
predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty“ 
(ustanovenie § 37a ods. 2 zákona o cestnej 
doprave). 

 
„Dopravný správny orgán nevydá poverenie 
žiadateľovi, ktorému bolo v priebehu posledných 
24 mesiacov vydané právoplatné rozhodnutie o 
odňatí poverenia podľa ustanovenia § 37a ods. 2 
písm. c) zákona o cestnej doprave“ (ustanovenie § 
37a ods. 3 zákona o cestnej doprave). 
 
Okrem iného prináša novela do zákona o cestnej 
doprave aj nové spoločné ustanovenia 
(ustanovenie § 55a zákona o cestnej doprave). 
 
„Zákonom o cestnej doprave zostáva nedotknuté 

vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti 

cestnej dopravy podľa osobitného predpisu“ 

(ustanovenie § 55a ods. 1 zákona o cestnej 

doprave). 

„Odosielateľ, zasielateľ, dodávateľ a subdodávateľ 

je povinný rešpektovať pri objednávaní dopravných 

služieb povinnosti, ktoré vyplývajú pre 

prevádzkovateľov cestnej dopravy z osobitného 

predpisu“ (ustanovenie § 55a ods. 2 zákona 

o cestnej doprave). 

„Prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci 

medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami 

alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia 

prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a 

nepresahuje 3,5 tony je povinný mať udelené 

povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť 

držiteľom licencie Spoločenstva“ (ustanovenie § 

55a ods. 1 zákona o cestnej doprave). 

Novela prináša zmenu aj do zákona o sociálnom 

poistení, konkrétne doplnením nového ustanovenia 

§ 170 ods. 24 zákona o sociálnom poistení 

(„Sociálna poisťovňa poskytuje na základe údajov 

o prevádzkovateľoch cestnej dopravy ministerstvu 

do vnútroštátneho elektronického registra 

prevádzkovateľov cestnej dopravy zo svojho 

informačného systému bez súhlasu dotknutej osoby 

údaj o počte zamestnancov prevádzkovateľa 

cestnej dopravy k 31. decembru kalendárneho 

roka, a to do 31. januára nasledujúceho 

kalendárneho roka“ (ustanovenie § 170 ods. 24 

zákona o sociálnom poistení). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/56/#poznamky.poznamka-65d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/56/#poznamky.poznamka-65d


6 

 

Pre prehľad o všetkých zmenách, ktoré novela do 

zákona o cestnej doprave a zákona o sociálnom 

poistení priniesla odkazujeme na jej plné znenie, 

zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky. 

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to ku dňu (A) 

01. januára 2022, (B) 21. februára 2022 a (C) 21. 

mája 2022. 
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NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE 
 

 

Zmenami si po novom prešiel aj Register 

účtovných závierok, v ktorom sa zverejňujú 

údaje o účtovníctve rozličných subjektov. 

Verejná časť registra účtovných závierok sa 

novelou zákona o účtovníctve rozširuje 

napríklad o účtovné závierky pozemkových 

spoločenstiev, občianskych združení, či 

záujmových združení právnických osôb. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 02. 

novembra 2021 zákon č. 456/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

456/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).  

Z dôvodu rozsiahlosti vlastného textu novely 
prinášame v tomto príspevku prehľad 
najdôležitejších zmien v zákone o účtovníctve 
a odkazujeme aj na plné znenie novely, zverejnené 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
Najdôležitejšími zmenami, ktoré novela prináša sú: 
 
(1) Rozšírenie osobnej pôsobnosti zákona 
o účtovníctve. 
 
Novelou sa rozširuje osobná pôsobnosť zákona 
o účtovníctve o iné osoby ako sú účtovné jednotky 
(fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, štatutárny 
orgán alebo člen štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky zapísaný v obchodnom registri pred 

výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z 
obchodného registra), ak im vzniknú vybrané 
povinnosti ustanovené v zákone o účtovníctve. 
Predmetná zmena nadväzuje na úpravy 
v ustanovení § 35 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve 
(povinnosti súvisiace s  uchovávaním účtovnej 
dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zanikla 
alebo skončila podnikanie, resp. inú zárobkovú 
činnosť) a ustanovení § 23a ods. 10 zákona o 
účtovníctve (povinnosť uloženia dokumentov podľa 
ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve pred 
výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z 
obchodného registra). Zmeny majú zlepšiť 
dostupnosť účtovnej dokumentácie účtovnej 
jednotky, ktorá zanikla, resp. skončila podnikanie 
alebo inú zárobkovú činnosť a ktorej potreba 
vyplynula z hodnotenia SR uskutočneného 
Globálnym fórom OECD pre transparentnosť a 

výmenu informácií (ustanovenie § 1 ods. 3 zákona 
o účtovníctve). 
 

 
 
 
(2) Umožňuje sa, aby bol podpis osoby 
zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu 
nahradený elektronickou výmenou údajov alebo 
vnútorným kontrolným systémom. 
 
Ak účtovná jednotka neuskutočňuje výmenu 
účtovných záznamov prostredníctvom takýchto 
systémov, je povinná na účtovnom doklade 
uvádzať podpis osoby zodpovednej za účtovný 
prípad. Podpis môže mať formu vlastnoručného 
podpisu alebo môže byť nahradený inou formou 

podpisu, ktorá je upravená v ustanovení § 32 ods. 
2 zákona o účtovníctve. Z náležitostí účtovného 
dokladu sa vypúšťa podpis osoby zodpovednej za 
jeho zaúčtovanie ako aj povinnosť uvádzať na 
účtovnom doklade označenie účtov, na ktorých sa 
účtovný prípad zaúčtuje. Účtovná jednotka 
účtujúca v sústave podvojného účtovníctva bude 
mať naďalej povinnosť, na výzvu daňového úradu 
alebo oprávneným osobám, poskytnúť pri kontrole 
prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a 
účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie 
účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej 
jednotke účtované (ustanovenie § 10 ods. 1 písm. 
f) a g) zákona o účtovníctve). 
 
(3) Mení sa obsah výročnej správy, 
vyhotovovanej účtovnou jednotkou, ktorá ma 

povinnosť overenia účtovnej závierky 
audítorom. 
 
Doterajšia právna úprava ustanovovala obsah 
výročnej správy prioritne pre potreby 
podnikateľských subjektov. Zákon o účtovníctve 
ustanovuje tiež obsah výročnej správy pre obce a 
subjekty verejnej správy. Väčšina neziskových 
organizácií má obsah výročnej správy ustanovený v 
príslušnom hmotnoprávnom predpise, podľa 
ktorého postupujú pri svojej činnosti (napríklad 
nadácie, neinvestičné fondy alebo neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 
služby). Neziskové organizácie, ktoré majú 
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z 
titulu príjmu 2% vo výške viac ako 35.000 eur, sú 
povinné vypracovať aj výročnú správu. Ide o 
občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi 

alebo organizácie s medzinárodným prvkom. V 
novele sa ustanovuje obsah výročnej správy vhodný 
a náležitý pre túto skupinu neziskových účtovných 
jednotiek. Povinnosť vypracovať výročnú správu 
budú mať tak, ako doposiaľ iba tie účtovné 
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jednotky, ktoré spĺňajú podmienky pre povinný 
audit. Obsah výročnej správy pre tieto účtovné 
jednotky je prispôsobený činnostiam, ktoré 
vykonávajú. Súčasťou výročnej správy je účtovná 
závierka a správa audítora, ktoré sa však v Registri 

účtovných závierok (ďalej len „register“) ukladajú 
osobitne. Členenie podľa príjmov a výdavkov 
nadväzuje na skutočnosť, že tieto účtovné 
jednotky môžu postupovať aj v sústave 
jednoduchého účtovníctva, v ktorej sa nevykazujú 
výnosy a náklady. Účtovné jednotky, ktoré 
postupujú v sústave podvojného účtovníctva, budú 
uplatňovať prehľad nákladov a výnosov podľa 
jednotlivých kategórií. Nezisková organizácia sa 
môže rozhodnúť podľa druhov svojej činnosti či 
bude uvádzať prehľad podľa činnosti, ktorú 
vykonáva alebo podľa projektov. Osobitne sa budú 
vyčíslovať náklady alebo výdavky súvisiace so 
správou účtovnej jednotky (ustanovenia § 20 ods. 
2 a 16 zákona o účtovníctve). 
 
(4) Rozširuje sa verejná časť registra. 
 

Novelou sa rozširuje verejná časť registra o ďalšie 

právne formy právnických osôb, čím budú všetky 

právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať 

dokumenty do registra, zaradené do verejnej časti 

registra. Ide predovšetkým o pozemkové 

spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové 

organizácie ako sú občianske združenia, 

spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov, záujmové združenia právnických osôb a 

ďalšie. V neverejnej časti registra po úprave budú 

účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov 

a organizačných zložiek zahraničných osôb 

(ustanovenie § 23 ods. 6 zákona o účtovníctve). 

(5) Zavádza sa elektronické ukladanie účtovných 

dokumentov v registri. 

 

Všetky účtovné jednotky budú povinné po 01. 
januári 2022 ukladať do registra všetky účtovné 

dokumenty za účtovné obdobie roka 2021 alebo aj 
za predchádzajúce účtovné obdobia už iba v 
elektronickej podobe. Pri ukladaní účtovných 
dokumentov do registra v elektronickej podobe je 
možné ukladať účtovné dokumenty ako prílohu 
vyhotovenú v elektronickej podobe alebo vytvoriť 
pre účtovnú jednotku formulár na ukladanie 
účtovných závierok v štruktúrovanej forme. Po 
vytvorení formulára sa významne zníži chybovosť 
účtovných dokumentov a zvýši sa komfort pri ich 
ukladaní. Uvedený spôsob umožní automatizované 
spracovanie údajov týchto účtovných závierok 
analytickými jednotkami štátu, alebo inými 

užívateľmi. Podľa štatistík Finančnej správy 
Slovenskej republiky bolo za rok 2020 spracovaných 
celkovo 384 738 dokumentov, z toho 370 239 
(96,24%) elektronických dokumentov a len 14 499 
(3,76%) listinných dokumentov. Ak bude vytvorený 

formulár pre štruktúrovanú formu účtovnej 
závierky alebo iného účtovného dokumentu, 
nebude možné už ukladať účtovný dokument ako 
prílohu podania. V tomto prípade nebude možné 
ukladať účtovné závierky ani ako súčasť výročnej 
správy.  Štruktúrovaná forma účtovnej závierky 
alebo iného účtovného dokumentu predstavuje 
elektronickú podobu podania, ktorá sa uplatňuje 
pri elektronickom doručovaní týchto dokumentov v 
rámci informačného systému Finančnej správy 
Slovenskej republiky. Je vytvorená v intenciách 
opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
ktoré ustanovujú vzor účtovných závierok a 
oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky 
(ustanovenia § 23 ods. 1, 2, 11 a § 23b ods. 1, 3 
a 4 zákona o účtovníctve). 
 
(6) Rozširuje sa možnosť inventarizácie zásob aj 

na nasledujúci mesiac po dni, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, obdobne ako je to 
umožnené pri inom hmotnom majetku 
(ustanovenie § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve). 
 
(7) Upravujú sa ustanovenia o účtovných 
záznamov. 
 
„Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí 
súhrn všetkých účtovných záznamov vytváraných 
podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o účtovníctve“ 
(ustanovenie § 31 ods. 1 zákona o účtovníctve). 
„Na účely zákona o účtovníctve sa rozumie (A) 
listinným účtovným záznamom účtovný záznam 
vyhotovený na papieri a tiež vytlačený účtovný 
záznam vyhotovený pomocou softvéru, ktorý je 
zaslaný a prijatý ako listina, alebo vyhotovený na 

interné účely účtovnej jednotky ako listina, (B) 
elektronickým účtovným záznamom účtovný 
záznam vyhotovený (1) v elektronickom formáte a 
prijatý alebo sprístupnený v elektronickom 
formáte, pričom elektronický formát určuje 
vyhotoviteľ účtovného záznamu alebo je určený na 
základe dohody s prijímateľom účtovného 
záznamu, (2) v súlade s ustanovením § 33 ods. 3 
zákona o účtovníctve zaslaný elektronicky, pričom 
môže tvoriť prílohu elektronickej pošty, (3) v 
elektronickom formáte na interné účely účtovnej 
jednotky“ (ustanovenie § 31 ods. 2 zákona 
o účtovníctve). 
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„Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť 
vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a 
čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu 
vyhotovenia účtovného záznamu alebo od okamihu 
prijatia alebo sprístupnenia účtovného záznamu až 

do ukončenia doby ustanovenej v ustanovení § 35 
ods. 3 zákona o účtovníctve, pričom táto povinnosť 
sa vzťahuje aj na prenos účtovného záznamu inej 
osobe podľa ustanovenia § 31 ods. 7 zákona 
o účtovníctve“ (ustanovenie § 31 ods. 3 zákona 
o účtovníctve). „Vierohodnosť pôvodu účtovného 
záznamu je zabezpečená, ak účtovná jednotka, 
ktorou je (A) vyhotoviteľ, je schopná preukázať, že 
účtovný záznam naozaj vyhotovila, (B) prijímateľ, 
je schopná preukázať, že prijatý účtovný záznam 
je od vyhotoviteľa“ (ustanovenie § 31 ods. 4 
zákona o účtovníctve). 
 
„Neporušenosť obsahu účtovného záznamu je 
zabezpečená, ak zaslaním alebo sprístupnením 
účtovného záznamu alebo transformáciou 
účtovného záznamu v účtovnej jednotke nenastala 
zmena obsahu skutočností, ktoré sa účtovným 

záznamom zaznamenávajú“ (ustanovenie § 31 ods. 
5 zákona o účtovníctve). „Čitateľnosť účtovného 
záznamu je zabezpečená, ak obsah účtovného 
záznamu je čitateľný ľudským okom. Účtovná 
jednotka je povinná pri zabezpečení čitateľnosti 
účtovného záznamu dodržať neporušenosť jeho 
obsahu“ (ustanovenie § 31 ods. 6 zákona 
o účtovníctve). 
 
„Ak účtovná jednotka elektronický účtovný záznam 
zasiela alebo inak sprístupňuje inej osobe, použitie 
elektronického účtovného záznamu podlieha (A) 
písomnej dohode medzi zúčastnenými stranami o 
určení technických požiadaviek potrebných na 
prijímanie účtovných záznamov alebo (B) 
potvrdenému súhlasu prijímateľa účtovného 
záznamu; za potvrdený súhlas sa považuje 

informácia o akceptovaní účtovného záznamu, 
napríklad informácia o zaplatení požadovanej 
sumy“ (ustanovenie § 31 ods. 7 zákona 
o účtovníctve). 
 
„Pre potreby overovania účtovnej závierky 
audítorom (ustanovenie § 19 zákona 
o účtovníctve), zverejňovania (ustanovenie § 23d 
zákona o účtovníctve) a pre potreby daňového 
úradu (ustanovenie § 38 zákona o účtovníctve) je 
účtovná jednotka povinná na výzvu daňového úradu 
alebo na požiadanie oprávnených osôb umožniť im 
oboznámiť sa s obsahom nimi určených účtovných 
záznamov. Účtovná jednotka je povinná predložiť 
určené účtovné záznamy v podobe v akej ich vedie 

a uchováva. Účtovná jednotka účtujúca v sústave 
podvojného účtovníctva, ktorá vedie účtovníctvo 
spôsobom využívajúcim programové vybavenie,  je 
povinná  daňovému úradu alebo oprávneným 
osobám umožniť  prístup do softvéru na vedenie 

účtovníctva a preukázať účtovným záznamom 
označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v 
účtovnej jednotke účtované. Tieto povinnosti má 
účtovná jednotka po dobu, počas ktorej je povinná 
viesť alebo uchovávať účtovné záznamy“ 
(ustanovenie § 31 ods. 8 zákona o účtovníctve). 

(8) Upravujú sa ustanovenia o preukázateľnosti 
účtovného záznamu. 
 
„Na účely zákona o účtovníctve sa za preukázateľný 
účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, 
ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť, alebo 
ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo 
obsahom iných preukázateľných účtovných 
záznamov. Pri zaznamenaní a spracovaní týchto 
skutočností musí účtovný záznam spĺňať 
požiadavky podľa ustanovenia § 31 ods. 3 zákona 
o účtovníctve“ (ustanovenie § 32 ods. 1 zákona 

o účtovníctve). „Podpisovým záznamom sa rozumie 
vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický 
podpis alebo obdobný preukázateľný podpisový 
záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v 
elektronickej podobe, ktorý umožňuje 
jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, 
ktorá podpisový záznam vyhotovila“ (ustanovenie § 
32 ods. 2 zákona o účtovníctve. 
 
„Vierohodnosť pôvodu účtovného záznamu a 
neporušenosť obsahu účtovného záznamu možno 
zabezpečiť (A) podpisovým záznamom 
zodpovednej osoby, (B) elektronickou výmenou 
údajov alebo (C) vnútorným kontrolným systémom 
účtovných záznamov“ (ustanovenie § 32 ods. 2 
zákona o účtovníctve). „Účtovná jednotka je 
povinná upraviť podrobnosti o oprávnení, 

povinnosti a o zodpovednosti osôb v účtovnej 
jednotke, na ktoré sa vzťahuje pripájanie 
podpisového záznamu, a to takým spôsobom, aby 
bolo možné určiť nezávisle od seba zodpovednosť 
jednotlivých osôb za obsah účtovného záznamu, ku 
ktorému boli ich podpisové záznamy pripojené“ 
(ustanovenie § 32 ods. 4 zákona o účtovníctve). 
 
„Na účely zákona o účtovníctve sa elektronickou 
výmenou údajov rozumie výmena štruktúrovaných 
správ medzi počítačmi alebo počítačovými 
aplikáciami, v rámci ktorej nastáva spracovanie 
rôznych elektronických formátov účtovných 
záznamov, ktoré prechádzajú procesom 
overovania, koordinácie, schvaľovania a 
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zaúčtovania bez možnosti ľudského zásahu do 
obsahu účtovného záznamu“ (ustanovenie § 32 
ods. 5 zákona o účtovníctve). „Na účely zákona 
o účtovníctve sa vnútorným kontrolným systémom 
účtovných záznamov rozumie určenie osôb 

zodpovedných za kontrolu procesu spracovania 
účtovných záznamov, pričom kontrola musí byť 
dostatočná na preukázanie skutočnosti, ktorá je 
účtovným záznamom zaznamenaná. Spôsob 
kontroly určený účtovnou jednotkou je súčasťou 
účtovného záznamu na vedenie účtovníctva a 
spracovanie účtovných záznamov“ (ustanovenie § 
32 ods. 6 zákona o účtovníctve). 
 
(9) Upravujú sa ustanovenia o transformácii 
účtovného záznamu. 
 
„Na účely zákona o účtovníctve sa transformáciou 
účtovného záznamu rozumie zmena podoby 
účtovného záznamu pri spracovaní účtovného 
záznamu v účtovnej jednotke, pričom 
neporušenosť obsahu účtovného záznamu zostáva 
zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je 

zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na 
elektronickú podobu účtovného záznamu alebo 
zmena elektronickej podoby účtovného záznamu 
na listinnú podobu účtovného záznamu“ 
(ustanovenie § 33 ods. 1 zákona o účtovníctve). 
„Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu 
účtovného záznamu, len ak účtovný záznam je 
preukázateľný. V súlade so zvoleným spôsobom 
uchovávania účtovných záznamov účtovná 
jednotka môže vykonať transformáciu účtovného 
záznamu, ktorý ešte nebol predmetom 
transformácie, pričom je povinná uchovávať 
účtovný záznam v podobe, ktorá je výsledkom 
transformácie účtovného záznamu“ (ustanovenie § 
33 ods. 2 zákona o účtovníctve). 
 
„Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu 

účtovného záznamu z  listinnej podoby do 
elektronickej podoby zaručenou konverziou v 
súlade s osobitnými predpismi alebo spôsobom 
podľa ustanovenia § 33 ods. 5 zákona 
o účtovníctve“ (ustanovenie § 33 ods. 3 zákona 
o účtovníctve). „Účtovná jednotka, ktorá 
neuchováva účtovné záznamy v elektronickej 
podobe, môže vykonať transformáciu účtovného 
záznamu z elektronickej podoby do listinnej 
podoby zaručenou konverziou v súlade s osobitnými 

predpismi alebo spôsobom podľa ustanovenia § 33 
ods. 6 zákona o účtovníctve, ak účtovný záznam 
neobsahuje kvalifikovaný elektronický podpis alebo 
kvalifikovanú elektronickú pečať“ (ustanovenie § 
33 ods. 4 zákona o účtovníctve). 

 
„Pri transformácii účtovného záznamu skenovaním 
do súborového formátu v rastrovej grafickej forme 
účtovná jednotka zabezpečí (A) úplnosť účtovného 
záznamu v pôvodnej podobe a v novej podobe, (B) 
obsahovú zhodu a vizuálnu zhodu účtovného 
záznamu v novej podobe s jeho pôvodnou podobou, 
(C) čitateľnosť celej plochy účtovného záznamu v 
novej podobe, (D) neporušenosť obsahu účtovného 
záznamu podľa ustanovenie § 31 ods. 5 zákona 
o účtovníctve“ (ustanovenie § 33 ods. 5 zákona 
o účtovníctve). 
 
„Transformáciu účtovného záznamu, ktorý 
neobsahuje kvalifikovaný elektronický podpis alebo 
kvalifikovanú elektronickú pečať, z elektronickej 
podoby do listinnej podoby účtovná jednotka 
vykoná použitím výstupného zariadenia výpočtovej 

techniky, ktoré umožňuje jeho vytlačenie na 
papier spôsobom zaručujúcim neporušenosť a 
čitateľnosť obsahu účtovného záznamu“ 
(ustanovenie § 33 ods. 6 zákona o účtovníctve). 
„Účtovný záznam, ktorého podoba je výsledkom 
transformácie účtovného záznamu podľa 
ustanovenia § 33 ods. 2 až 6 zákona o účtovníctve, 
sa považuje za preukázateľný, pričom sa 
nevyžaduje predloženie účtovného záznamu v 
pôvodnej podobe, ak osobitné predpisy 
neustanovujú inak“ (ustanovenie § 33 ods. 7 
zákona o účtovníctve). 
 

➔ Účinnosť novely 
 
Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2022. 
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NOVELA ZÁKONA O ODPLATÁCH

 

Jedným zo sektorov, ktorý zasiahla pandémia 

ochorenia COVID-19 vo veľmi výraznej miere, je 

nepochybne sektor cestovného ruchu. Azda 

najciteľnejšie sa utlmenie aktivity a pohybu 

spoločnosti vo svete prejavilo v oblasti civilného 

letectva. Drastické zníženie počtu letov tak malo 

negatívne dôsledky najmä na likviditu leteckých 

dopravcov. Práve uvedenú situácia sa snaží 

Národná rada Slovenskej republiky riešiť 

prostredníctvom novely zákona o odplatách. 

Parlament prijal dňa 27. októbra 2021 zákon č. 

429/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách 

a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o odplatách“).  

➔ Dôvody prijatia novely 
 

Dôvodová správa k novele sa vo svojej všeobecnej 

časti venuje najmä pozadiu potreby jej prijatia. 

Vzhľadom na naliehavý verejný záujem spočívajúci 

v ochrane zdravia ľudí na území Slovenskej 

republiky bol s účinnosťou od 13. marca 2020 

vyhlasovaný zákaz vykonávania určených civilných 

letov s miestom vzletu na území iného štátu a s 

miestom pristátia na území Slovenskej republiky. 

Aj napriek zrušeniu zákazu vykonávania určených 

civilných letov k 7. septembru 2020 sa vo 

všeobecnosti situácia leteckých dopravcov 

nezlepšovala. Opatrenia prijaté Slovenskou 

republikou vo vzťahu k prenosnému ochoreniu 

COVID-19 týkajúce sa napríklad zákazu vykonávania 

určených civilných letov alebo prekračovania 

hranice Slovenskej republiky, ako aj obmedzenia 

slobody pohybu a pobytu mali a majú zásadný vplyv 

na fungovanie podnikov, vrátane leteckých 

dopravcov, ktoré čelia nedostatku likvidity počas 

vyhlásenej mimoriadnej situácie. Na základe 

zrušenia zákazu vykonávania určených civilných 

letov, civilné lety s miestom vzletu na území iného 

štátu a miestom pristátia na území Slovenskej 

republiky mohli byť z pohľadu civilného letectva 

vykonávané bez obmedzení, avšak z dôvodu obavy 

ľudí, ako aj ďalších opatrení, prijatých vládou 

Slovenskej republiky a Úradom verejného  

 

zdravotníctva Slovenskej republiky došlo k 

obmedzeniu príjmov leteckých dopravcov. Aj 

napriek skutočnosti, že vláda Slovenskej republiky  

uznesením č. 260 zo 14. mája 2021 ukončila 

núdzový stav vyhlásený uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 587 z 30. septembra 2020 na území 

Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021, 

situácia v oblasti obchodnej leteckej dopravy sa 

nijakým výrazným spôsobom nezlepšila.  

Veľký vplyv na záujem ľudí o využívanie obchodnej 
leteckej dopravy, pravidelnej alebo nepravidelnej, 
majú aj opatrenia prijímané inými členskými 
štátmi Európskej únie alebo tretími krajinami a aj 
rôzne mutácie koronavírusu. V dôsledku prijatých 
opatrení došlo od marca 2020 k značnému poklesu 
prevádzkových výkonov leteckých dopravcov. V 
prípade niektorých leteckých dopravcov išlo o 
pokles v počte prepravených cestujúcich aj o viac 

ako 80 %. Prognózy týkajúce sa letovej prevádzky 
(počtu letov), ktorej najväčšiu časť tvorí obchodná 
letecká doprava, nie sú pre oblasť civilného 
letectva na najbližšie obdobie veľmi priaznivé. 
Navyše kritický stav odvetvia cestovného ruchu má 
aj významné makroekonomické dosahy, keďže 
vzhľadom na prierezový charakter odvetvia vplýva 
aj na všetky spojené infraštruktúry, ako napríklad 
aj na oblasť obchodnej leteckej dopravy. 
  
Na základe uvedených dôvodov môžu mať leteckí 
dopravcovia aj v nasledujúcom období vážne 
problémy s výpadkom príjmov a následne aj s 
nedostatkom likvidity a môže byť ohrozená 
samotná existencia týchto leteckých dopravcov. S 
cieľom zabezpečiť čiastočnú kompenzáciu pre 
leteckých dopravcov, novela predstavuje právny 

základ, ktorý má umožniť Ministerstvu dopravy 
a výstavby (ďalej len „ministerstvo dopravy“) 
poskytnúť príspevok v civilnom letectve zo svojej 
rozpočtovej kapitoly na úhradu oprávnených 
nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia 
so zmiernením negatívnych následkov prenosného 
ochorenia COVID-19. 

➔ Ustanovenie § 25c zákona o odplatách 
 
Samotné paragrafové znenie novely spočíva 
v doplnení jediného ustanovenia § 25c („Príspevok 
na zmiernenie negatívnych následkov 
spôsobených ochorením COVID-19“) do zákona 
o odplatách. 
 



12 

 

„Ministerstvo dopravy môže v príslušnom 

rozpočtovom roku poskytnúť zo svojej rozpočtovej 

kapitoly príspevok na úhradu oprávnených 

nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia 

so zmiernením negatívnych následkov spôsobených 

ochorením COVID-19 (ďalej len „príspevok na 

zmiernenie negatívnych následkov“)“ (ustanovenie 

§ 25c ods. 1 zákona o odplatách). 

„Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov 
možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký 
dopravca, ktorý (A) je držiteľom platnej licencie na 
vykonávanie obchodnej leteckej dopravy vydanej 
Ministerstvom dopravy, (B) v roku 2020 vykonával 
alebo v roku 2021 vykonáva pravidelnú obchodnú 
leteckú dopravu alebo nepravidelnú obchodnú 
leteckú dopravu alebo v roku 2020 prenajímal 
alebo v roku 2021 prenajíma lietadlo a posádku 
lietadla inému leteckému dopravcovi na 
vykonávanie obchodnej leteckej dopravy so 
súhlasom podľa osobitného predpisu a (C) prepravil 
v roku 2020 vykonávaním pravidelnej obchodnej 
leteckej dopravy, nepravidelnej obchodnej 
leteckej dopravy alebo v rámci prenájmu lietadla s 

posádkou lietadla alebo ich ľubovoľnej kombinácie 
menej ako 40 % z počtu prepravených cestujúcich 
v roku 2019“ (ustanovenie § 25c ods. 2 zákona 
o odplatách). 
 
„Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov 
možno poskytnúť žiadateľovi, (A) ktorý nežiada 
alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie 
alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu 
verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s 
prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, 
ako je účel uvedený v ustanovení § 25c ods. 1 
zákona o odplatách, (B) ktorému v posledných 
troch rokoch od podania žiadosti podľa ustanovenia 
§ 25c ods. 6 písm. a) zákona o odplatách nebola 
vypovedaná zmluva o poskytnutí pomoci, (C) ktorý 
nie je v likvidácii, (D) voči ktorému nie je vedená 
exekúcia alebo výkon rozhodnutia, (E) voči 

ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý 
nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti 
ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, (F) ktorý 
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom 
zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo 
poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho 
činnosti alebo účasti v civilnom letectve, (G) ktorý 
nie je povinný vrátiť pomoc na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, 
v ktorom bola táto pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 
(H) ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, (I) ktorý nemá právoplatne uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 

fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo 
verejnom obstarávaní, (J) ktorý nie je podnikom v 
ťažkostiach podľa osobitného predpisu, (K) ktorý 
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz 
nelegálneho zamestnávania, (L) ktorý nemá 
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne 
poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči 
nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 
predpisov a (M) ktorý nemá obmedzenú alebo 
pozastavenú platnosť licencie podľa ustanovenia § 
25c ods. ods. 2 písm. a) zákona o odplatách“ 
(ustanovenie § 25c ods. 3 zákona o odplatách). 
 
„Maximálna výška príspevku na zmiernenie 
negatívnych následkov a oprávnené obdobie, za 
ktoré možno príspevok na zmiernenie negatívnych 
následkov poskytnúť sa uvedú v schéme pomoci 
podľa ustanovenia § 25c ods. 6 písm. b) zákona 

o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 4 zákona 
o odplatách). 
  
„Oprávnenými nákladmi sú náklady na obstaranie 
tovarov a služieb a osobné náklady spojené s 
poskytovaním leteckých dopravných služieb v 
oprávnenom období podľa ustanovenia § 25c ods. 4 
zákona o odplatách. Oprávnenými nákladmi nie sú 
náklady na úhradu miezd, platov, služobných 
príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov 
na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom a 
náklady na splácanie úverov, pôžičiek alebo úrokov 
z prijatých úverov alebo pôžičiek“ (ustanovenie § 
25c ods. 5 zákona o odplatách). 

„Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov 
možno poskytnúť na základe (A) elektronicky 
predloženej žiadosti s prílohami, ktorých vzor 

zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom 
sídle, (B) schválenej schémy pomoci, na ktorú sa 
primerane vzťahujú ustanovenia § 20 a 21 zákona 
o odplatách, (C) schválenia poskytnutia príspevku 
na zmiernenie negatívnych následkov podľa 
ustanovenia § 17 zákona o odplatách a (D) zmluvy 
podľa ustanovenia § 18 zákona o odplatách“ 
(ustanovenie § 25c ods. 6 zákona o odplatách).  
 
„Žiadosť predložená na základe výzvy podľa 
ustanovenia § 25c ods. 9 zákona o odplatách 
obsahuje (A) identifikáciu žiadateľa v rozsahu (1) 
názov alebo obchodné meno, označenie právnej 
formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a 
priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a 
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priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o 
právnickú osobu, (2) meno, priezvisko, adresa 
trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, 
identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a 
priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je 

ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 
(3) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 
dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, (B) 
vymedzenie oprávnených nákladov na úhradu alebo 
výdavkov na refundáciu  ktorých sa príspevok na 
zmiernenie negatívnych následkov požaduje, (C) 
výšku požadovaného príspevku na zmiernenie 
negatívnych následkov, (D) číslo účtu vo formáte 
IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok na 
zmiernenie negatívnych následkov poukázať a 
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, (E) 
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že (1) nežiada 
alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie 
alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu 
verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s 
prostriedkami štátneho rozpočtu na obdobný účel, 
ako je účel uvedený v ustanovení § 25c ods. 1 

zákona o odplatách, (2) nie je v likvidácii, (3) voči 
nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia, 
(4) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie 
je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku, (5) poskytuje súčinnosť v 
štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného 
letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje 
týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom 
letectve, (6) nie je povinný vrátiť pomoc na 
základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej 
komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, (7) 
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a 
podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 

účasti vo verejnom obstarávaní, (8) nie je 
podnikom v ťažkostiach podľa osobitného 
predpisu“ (ustanovenie § 25c ods. 7 zákona 
o odplatách). 
 

„Prílohou k žiadosti podľa ustanovenia § 25c ods. 7 
zákona o odplatách je (A) prehľad o poskytnutých 
finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o 
finančných prostriedkoch poskytnutých iným 
orgánom verejnej správy alebo inou osobou 
hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu 
za posledné tri roky od podania žiadosti, (B) kópia 
zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na 
zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti 
poukazuje, (C) iný doklad potrebný na posúdenie 
žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané 
časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti“ 
(ustanovenie § 25c ods. 8 zákona o odplatách). 
„Výzva na predloženie žiadosti sa zverejňuje na 
webovom sídle ministerstva dopravy najmenej päť 
dní pred termínom predloženia žiadosti a obsahuje 
náležitosti podľa ustanovenia § 24 ods. 1 písm. c) 

zákona o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 9 
zákona o odplatách). 
 
„Na poskytovanie príspevku na zmiernenie 
negatívnych následkov sa primerane použijú 
ustanovenia § 14 ods. 9 a § 22 až 25 zákona 
o odplatách“ (ustanovenie § 25c ods. 10 zákona 
o odplatách). 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia, teda 
dňom 25. novembra 2021. 
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NOVELA ZÁKONA O DRÁHACH 

 

Novelou zákona o dráhach dochádza k úprave 

ustanovení, týkajúcich sa poverovania 

právnických osôb, potreba ktorej vyplynula z 

aplikačnej praxe a k ich prispôsobeniu sa 

zaužívaným postupom v iných členských štátoch. 

 

Dňa 20. októbra 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 402/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o dráhach“) a ktorým sa mení 

zákon č. 145/2009 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o správnych poplatkoch“).  

➔ Zmena ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o 
dráhach 

 
Prvou, novelou zavedenou, zmenou v zákone 
o dráhach je úprava ustanovenia § 14 ods. 1 zákona 
o dráhach. 

 
„Križovanie nových hlavných železničných tratí s 
cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako 
mimoúrovňové. Pri modernizácii existujúcich 
hlavných železničných tratí a vedľajších 
železničných tratí pre rýchlosť železničných 
vozidiel viac ako 120 km/h alebo pri modernizácií 
križujúcich cestných komunikácií stavebník 
existujúce úrovňové križovanie prestavia na 
mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší. Pri 
modernizácii existujúcich hlavných železničných 
tratí, ktoré sú súčasťou transeurópskej dopravnej 
siete, alebo pri modernizácií križujúcich cestných 
komunikácií, stavebník existujúce úrovňové 
križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, 
alebo ho zruší. 
 

Pôvodné znenie ustanovenia § 14 ods. 1 zákona 
o dráhach („Križovanie nových hlavných 
železničných tratí s cestnými komunikáciami sa 
zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri modernizácii 
alebo významnej obnove existujúcich hlavných 
železničných tratí alebo križujúcich cestných 
komunikácií stavebník existujúce úrovňové 
križovanie prestavia na mimoúrovňové 
križovanie, alebo ho zruší“) sa tak mení a dopĺňa 
v rozsahu podľa predchádzajúcom odseku tohto 
príspevku. 

 
Ďalšou zmenou, ktorú novela do zákona o dráhach 
priniesla. je úprava ustanovení § 37 ods. 1 prvá 
veta, § 44 ods. 2 písm. d) a § 44 ods. 2 písm. b) 
zákona o dráhach. Podstatou zmien uvedených 
ustanovení je zosúladenie lehoty na prijatie 
žiadosti o pridelenie kapacity s delegovaným 
rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2075 zo 4. 
septembra 2017, ktorým sa nahrádza príloha VII k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky 
železničný priestor (ďalej len „rozhodnutie 
2017/2075“) v nadväznosti na prípravu nového 
systému tvorby cestovných poriadkov. Rozhodnutie 

2017/2075 je v tejto otázke ale všeobecné, 
neurčuje konkrétnu lehotu, ustanovuje len, že sa 
nesmie skončiť skôr ako 12 mesiacov pred zmenou 
cestovného poriadku a preto je ustanovenie 
rozhodnutia 2017/2075 v praxi nevykonateľné. 
Konkrétnu lehotu teda určuje manažér 
infraštruktúry v podmienkach používania 
železničnej siete a pri jej určovaní rešpektuje 
pravidlo, že sa nesmie skončiť skôr ako 12 
mesiacov pred zmenou cestovného poriadku. V 
prípade žiadostí, ktoré sú predložené v lehote 
určenej manažérom infraštruktúry na predkladanie 
žiadosti o pridelenie kapacity infraštruktúry, je 
manažér infraštruktúry povinný vyhovieť každej 
žiadosti, ak to kapacita infraštruktúry dovoľuje. Ak 
nie je dostupná dostatočná kapacita, manažér 
infraštruktúry rokuje so žiadateľmi v rámci 

koordinácie. V rámci tejto koordinácie sa napríklad 
navrhuje žiadateľom odlišná kapacita ako 
alternatíva k ich požadovanej. Ak nie je možné 
žiadateľom vyhovieť ani po koordinácií, je 
infraštruktúra vyhlásená za preťaženú a kapacita 
je prideľovaná podľa nastavených priorít. V prípade 
žiadostí doručených po určenej lehote, manažér 
infraštruktúry len posúdi žiadosti, a v prípade, ak 
je voľná kapacita, žiadosti vyhovie. Ak kapacita nie 
je voľná, manažér infraštruktúry nemusí 
postupovať podľa ustanovenia § 45 a nasledujúcich 
zákona o dráhach. 
 

➔ Osobitné ustanovenia 
 
Novinkou je tiež ustanovenie § 61b zákona 
o dráhach („Osobitné ustanovenia“). 
 
„Na železničné trate, ktoré nemajú strategický 
význam pre fungovanie železničného trhu sa 
ustanovenia § 34 ods. 3 písm. f) a g),  ods. 5 písm. 
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a), § 34 ods. 7 až 11, § 34a, § 37, § 39 až § 43, § 
44 ods. 2 písm. b), ods. 3, 4, 6, 9 a 10, § 45 až 
51, § 53 ods. 1 písm. f),  § 55 až 59 a § 61a  zákona 
o dráhach nevzťahujú“ (ustanovenie § 61b ods. 1 
zákona o dráhach). 

 
„Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri posúdení 
strategického významu železničných tratí pre 
fungovanie železničného trhu zohľadní dĺžku 
železničnej trate, mieru jej využitia a objem 
potenciálne ovplyvnenej dopravy“ (ustanovenie § 
61b ods. 2 zákona o dráhach). „Rozdelenie správy 
jednotlivých súčastí železničnej infraštruktúry a 
súvisiacich práv a povinností manažérov 
infraštruktúry určí vlastník železničnej 
infraštruktúry“ (ustanovenie § 61b ods. 2 zákona 
o dráhach). „Na železničné trate podľa ustanovenia 
§ 61b ods. 1 zákona o dráhach sa primerane 
vzťahuje ustanovenie § 112e ods. 4 až 6 zákona 
o dráhach“ (ustanovenie § 61b ods. 4 zákona 
o dráhach). 
 

Zmenou si prešlo aj ustanovenie § 81b zákona 
o dráhach. 
 
„Postupy posudzovania zhody subsystémov s 

vnútroštátnymi predpismi podľa ustanovenia § 72 

ods. 4 zákona o dráhach vykonáva poverená 

právnická osoba (ustanovenie § 102 ods. 1 písm. q) 

šiesty bod zákona o dráhach) akreditovaná podľa 

osobitného predpisu“ (ustanovenie § 81b ods. 1 

zákona o dráhach).   

„Poverená právnická osoba podľa ustanovenia § 
81b ods. 1 zákona o dráhach je povinná (A) 
vykonávať posudzovanie zhody v súlade s postupmi 
posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi 
podľa ustanovenia § 72 ods. 4 zákona o dráhach, 
(B) oznamovať bezpečnostnému orgánu informácie 

o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie 
podľa osobitného predpisu, (C) poskytnúť agentúre 
a bezpečnostnému orgánu dokument posúdenia 
zhody o overení subsystémov“ (ustanovenie § 81b 
ods. 2 zákona o dráhach). 
 
Účelom úpravy uvedeného ustanovenia § 81b 
zákona o dráhach je podľa dôvodovej správy  

odstránenie dvojakého oprávňovania právnických 
osôb na vykonávanie postupov posudzovania zhody 
s vnútroštátnymi predpismi podľa ustanovenia § 72 
ods. 4 zákona o dráhach, ktoré malo doteraz formu 
poverenia vydávaného ministerstvom a zároveň 

autorizácie udeľovanej Úradom pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
 
Novela upravuje aj znenie ustanovenia § 102 ods. 
1 písm. q) bod 6 zákona o dráhach, ktoré po novom 
znie nasledovne. 
 
„Ministerstvo poveruje právnické osoby 
posudzovaním zhody subsystémov s vnútroštátnymi 
predpismi“ (ustanovenie § 102 ods. 1 písm. q) bod 
6 zákona o dráhach). 
 
Do zákona o dráhach sa tiež novelou vkladajú nové 
prechodné ustanovenia § 112h zákona o dráhach. 
 
„Konania začaté a právoplatne neskončené do 30. 

novembra 2021 sa dokončia podľa zákona 

o dráhach v znení účinnom od 1. decembra 2021“ 

(ustanovenie § 112h ods. 1 zákona o dráhach). 

Rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa právnych 

predpisov účinných do 30. novembra 2021 

zostávajú v platnosti až do uplynutia času, na ktorý 

boli vydané“ (ustanovenie § 112h ods. 2 zákona 

o dráhach). 

➔ Zákon o správnych poplatkoch 
 

Zmena, ktorá nastala v zákone o správnych 

poplatkoch spočíva v modifikácii Sadzobníka 

správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA, položka 

70 písm. q) zákona o správnych poplatkoch. Podľa 

predmetnej zmeny je poplatok za vydanie 

poverenia na posudzovanie zhody subsystémov 

s vnútroštátnymi predpismi vo výške 200 eur. 

Uvedená zmena predstavuje len legislatívnu a 

technickú reakciu na zmenu vyššie spomínaného 

ustanovenia § 102 ods. 1 písm. q) bod 6 zákona 

o dráhach. 

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. decembra 

2021. 
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NOVINKY V OBLASTI POUŽÍVANIA JEDNORAZOVÝCH 
PLASTOVÝCH VÝROBKOV 

Potreba ochrany klímy a eliminácia 

znečisťovania životného prostredia sa 

v posledných mesiacoch stávajú čoraz 

aktuálnejšou a dôležitejšou spoločenskou 

témou. Sú to práve jednorazové plastové 

výrobky, ktoré sa nezriedka po jednom použití 

vyhodia a neprimerane tak zaťažujú životné 

prostredie. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 02. 

novembra 2021 zákon č. 430/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“) a ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

jednorazových obalov na nápoje a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o zálohovaní“).  

➔ Prehľad najdôležitejších zmien 
 

Novelou sa najmä (A) ustanovujú nové definície, 

povinnosti pre výrobcov určitých plastových 

výrobkov v súlade so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019, 

o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na 

životné prostredie (ďalej len „smernica“), tak aby 

boli naplnené jej ciele; primárne ide o zníženie a v 

niektorých prípadoch o odstránenie závažného 

negatívneho vplyvu niektorých jednorazových 

plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie 

a hospodárstvo, ako aj presadzovanie prístupov 

zameraných na obehové hospodárstvo, (B) 

ustanovujú požiadavky na výrobok, ktoré zahŕňajú 

povinnosť od 03. júla 2024 uvádzať na trh 

Slovenskej republiky určité nápojové obaly len za 

predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z 

plastu ostanú počas zamýšľaného používania 

výrobku pripevnené k nápojovým obalom; ďalšou 

povinnosťou pre výrobcov bude od roku 2025 

zabezpečiť, aby nápojové fľaše vyrobené z PET, 

boli uvádzané na trh Slovenskej republiky s 

obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z 

celkového množstva príslušným výrobcom 

uvedených PET nápojových fliaš na území 

Slovenskej republiky a od roku 2030 sa táto 

povinnosť bude vzťahovať na nápojové fľaše (nie 

len PET) vo výške minimálne 30 %, (C) špecifikujú 

požiadavky na označovanie výrobkov, ktoré má 

zabezpečiť výrazné zvýšenie informovanosti 

spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch 

nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom v 

súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ako 

aj o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho 

negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa 

daný výrobok stane odpadom a pod. 

➔ Osobitné výrobky z plastu 
 

Najvýraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona 

o odpadoch priniesla je doplnenie nového oddielu 

osem zákona o odpadoch („Osobitné výrobky 

z plastu“). 

Na úvod sa v ôsmom oddiely zákona o odpadoch 

upravujú základné ustanovenia, týkajúce sa 

osobitných výrobkov z plastu (ustanovenie § 75a 

zákona o odpadoch). 

„Tento oddiel osem zákona o odpadoch upravuje 

požiadavky a opatrenia na predchádzanie vplyvu 

určitých  jednorazových plastových výrobkov na 

životné prostredie, najmä na vodné prostredie, na 

zdravie ľudí, s cieľom znižovať tento vplyv a 

podporiť prechod na obehové hospodárstvo s 

inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, 

výrobkami a materiálmi“ (ustanovenie § 75a ods. 1 

zákona o odpadoch). Ustanovenia tohto oddielu 

osem zákona o odpadoch sa vzťahujú na 

jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 

7a, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a 

rybársky výstroj obsahujúci plasty“ (ustanovenie § 

75a ods. 2 zákona o odpadoch). „Ak v tomto 

oddiele osem zákona o odpadoch nie je ustanovené 

inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto 

zákona o odpadoch na všetky jednorazové plastové 

výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty 

uvedené na trh alebo do distribúcie v Slovenskej 

republike a na nakladanie s odpadmi z nich“ 

(ustanovenie § 75a ods. 3 zákona o odpadoch). 

„Na účely tohto oddielu osem zákona o odpadoch 
je plast materiál, ktorý sa skladá z polyméru, do 
ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky a 
ktorý môže fungovať ako hlavná zložka konečných 

výrobkov, okrem  prírodných polymérov, ktoré 



17 

 

neboli chemicky modifikované“ (ustanovenie § 75a 
ods. 4 zákona o odpadoch). „Jednorazový plastový 
výrobok je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo 
čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, 
vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby 

počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov 
alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné 
naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten 
istý účel, na ktorý bol vyrobený“ (ustanovenie § 
75a ods. 5 zákona o odpadoch). „Oxo-
degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý 
obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom 
oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na 
mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad“ 
(ustanovenie § 75a ods. 6 zákona o odpadoch). 
 
„Rybársky výstroj je akýkoľvek predmet alebo časť 
vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve alebo 
akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo chov 
morských biologických zdrojov alebo ktoré plávajú 
na hladine mora a rozmiestňujú sa na účely 
prilákania a zachytenia alebo chovu takýchto 
morských biologických zdrojov“ (ustanovenie § 75a 

ods. 7 zákona o odpadoch). „Odpadový rybársky 
výstroj je akýkoľvek rybársky výstroj, ktorý sa stal 
odpadom vrátane všetkých samostatných dielov, 
látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou 
takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu 
pripevnené v čase, keď bol odhodený, čo zahŕňa aj 
jeho zanechanie alebo stratu“ (ustanovenie § 75a 
ods. 8 zákona o odpadoch). 
 
„Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie 
jednorazového plastového výrobku alebo 
rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na trh v 
Slovenskej republike“ (ustanovenie § 75a ods. 9 
zákona o odpadoch). „Sprístupnenie na trhu je 
každá dodávka jednorazového plastového výrobku 
alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty 
určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie 

na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej 
činnosti, a to za poplatok alebo bezplatne“ 
(ustanovenie § 75a ods. 10 zákona o odpadoch). 
„Harmonizovaná norma je európska norma, ktorá 
bola prijatá na základe požiadavky Komisie na 
uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov 
Únie“ (ustanovenie § 75a ods. 11 zákona 
o odpadoch). 
 
„Výrobcom jednorazového plastového výrobku 
alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je 
každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická 
osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky 
predaja vrátane zásielkového obchodu a 
internetového predaja, okrem osoby 

vykonávajúcej rybolovné činnosti podľa osobitného 
predpisu, (A) má sídlo alebo miesto podnikania na 
území Slovenskej republiky a vyrába jednorazové 
plastové výrobky a rybársky výstroj, prípadne si dá 
jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj 

vyrobiť, a uvádza ich na trh, (B) má sídlo alebo 
miesto podnikania na území Slovenskej republiky a 
na území Slovenskej republiky predáva 
jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj, 
(C) má sídlo alebo miesto podnikania na území 
Slovenskej republiky a plní jednorazové plastové 
výrobky, prípadne si dá jednorazové plastové 
výrobky naplniť, a uvádza ich na trh, (D) má sídlo 
alebo miesto podnikania na území Slovenskej 
republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti 
na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové 
výrobky a rybársky výstroj z iného členského štátu 
alebo z iného ako členského štátu, (E) predáva na 
území Slovenskej republiky jednorazové plastové 
výrobky a rybársky výstroj prostriedkami diaľkovej 
komunikácie priamo domácnostiam alebo iným 
používateľom ako domácnosti a má sídlo alebo 
miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v 

inom ako členskom štáte, (F) má sídlo alebo miesto 
podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy 
uzatváranej na diaľku predáva jednorazové 
plastové výrobky a rybársky výstroj priamo 
používateľovi v inom členskom štáte“ (ustanovenie 
§ 75a ods. 12 zákona o odpadoch). 
 
„Biodegradovateľné plasty sú plasty, ktoré 
podliehajú takému fyzikálnemu a biologickému 
rozkladu, že sa v konečnom dôsledku rozložia na 
oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v 
súlade s európskymi normami pre obaly možno 
zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnou digesciou“ 
(ustanovenie § 75a ods. 13 zákona o odpadoch). 
„Prístavné zberné zariadenia sú prístavné zberné 
zariadenia podľa osobitného predpisu“ 

(ustanovenie § 75a ods. 14 zákona o odpadoch). 
„Tabakové výrobky sú tabakové výrobky podľa 
osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75a ods. 15 
zákona o odpadoch). 
 
Novela sa ďalej venuje znižovaniu spotreby 
osobitných výrobkov z plastu (ustanovenie § 75b 
zákona o odpadoch). 
 
„Výrobca jednorazového plastového výrobku, ktorý 

poskytuje jednorazové plastové výrobky uvedené v 

prílohe č. 7a časti A zákona o odpadoch 

konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín 

a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja,  

je povinný (A) poskytovať ich za úhradu; o tejto 
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skutočnosti informuje konečného spotrebiteľa, (B) 

ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane 

použiteľnú alternatívu, alebo (C) ponúknuť 

biologicky rozložiteľnú alternatívu“ (ustanovenie § 

75b ods. 1 zákona o odpadoch). „Zakazuje sa 

poskytovať konečnému spotrebiteľovi na 

konzumáciu potravín a nápojov v mieste predaja 

(A) jednorazové plastové výrobky v trvalých 

prevádzkach verejného a rýchleho stravovania, (B) 

jednorazové plastové riady na verejných 

podujatiach“ (ustanovenie § 75b ods. 2 zákona 

o odpadoch). 

„Organizátor verejného podujatia je okrem zákazu 
podľa ustanovenia § 75b ods. 2 písm. b) zákona 
o odpadoch povinný v prípade poskytovania 

biologicky rozložiteľných výrobkov zabezpečiť ich 
následný triedený zber“ (ustanovenie § 75b ods. 3 
zákona o odpadoch). Výrobca jednorazového 
plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti 
A zákona o odpadoch  vedie a uchováva evidenciu 
o jednotlivých výrobkoch uvedených na trh 
Slovenskej republiky a ohlasuje Ministerstvu 
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej 
len „ministerstvo“) údaje z nej v ustanovenom 
rozsahu a uchováva ohlasované údaje“ 
(ustanovenie § 75b ods. 4 zákona o odpadoch). 
 
„Výrobca jednorazového plastového výrobku 
uvedeného v prílohe č. 7a časti A zákona 
o odpadoch vypracúva správu o opatreniach 
prijatých na zníženie spotreby a najneskôr do 30. 
apríla oznamuje ministerstvu dosiahnutie pokroku 

v znižovaní spotreby“ (ustanovenie § 75b ods. 5 
zákona o odpadoch). „Zakazuje sa uvádzať 
jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 
7a časti B zákona o odpadoch a výrobky z oxo-
degradovateľných plastov na trh Slovenskej 
republiky“ (ustanovenie § 75c zákona o odpadoch). 
 
Z pohľadu požiadaviek na jednorazový plastový 
výrobok novela prináša nové ustanovenie § 75d 
zákona o odpadoch. 
 
Výrobca jednorazového plastového výrobku je 
povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky 
nápojové obaly uvedené prílohe č. 7a časti C za 
predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z 
plastu ostanú počas zamýšľaného používania 
výrobku pripevnené k nápojovým obalom“ 
(ustanovenie § 75d ods. 1 zákona o odpadoch). 

„Nápojové obaly uvedené v prílohe č. 7a časti C 
zákona o odpadoch  vyrobené v súlade s 
harmonizovanými normami, na ktoré bol 
uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej 

únie, sa považujú za nápojové obaly v súlade s 
požiadavkou podľa ustanovenia § 75d ods. 2 zákona 
o odpadoch). „Kovové uzávery alebo viečka s 
plastovým tesnením sa nepovažujú za výrobky 
vyrobené z plastu“ (ustanovenie § 75d ods. 3 

zákona o odpadoch). 
 
„Výrobca jednorazového plastového výrobku 
uvedeného v prílohe č. 7a časti F zákona 
o odpadoch je povinný uvádzať na trh Slovenskej 
republiky nápojové fľaše (A) vyrobené z 
polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET nápojové 
fľaše“) s obsahom minimálne 25 % recyklovaných 
plastov z celkového množstva ním uvedených PET 
nápojových fliaš na území Slovenskej republiky, (B) 
s obsahom minimálne 30 % recyklovaných plastov z 
celkového množstva ním uvedených plastových 
nápojových fliaš na území Slovenskej republiky“ 
(ustanovenie § 75d ods. 4 zákona o odpadoch). 
„Výrobca jednorazového plastového výrobku 
podáva správu o obsahu recyklovaných plastov 
podľa ustanovenia § 75d ods. 4 zákona o odpadoch 
ministerstvu najneskôr do 30. apríla za 

predchádzajúci kalendárny rok. Túto povinnosť, ak 
ide o výrobcu obalov, ktorý uvádza na trh nápoje v 
zálohovaných jednorazových obaloch, plní osoba 
podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75d 
ods. 5 zákona o odpadoch). 
 
Novela sa nevyhla ani úprave problematiky 
požiadaviek na označovanie výrobku 
(ustanovenie § 75e zákona o odpadoch. 
 
„Výrobca jednorazového plastového výrobku 

uvedeného v prílohe č. 7a časti D zákona 

o odpadoch pred uvedením daného výrobku na trh 

Slovenskej republiky je povinný tento výrobok 

označiť informáciou pre spotrebiteľov o (A) 

najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom 

alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je 

potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť, keď 

sa stane odpadom v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva, (B) prítomnosti plastov 

vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné 

prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom“ 

(ustanovenie § 75e ods. 1 zákona o odpadoch). 

Označovanie podľa ustanovenia § 75e ods. 1 
zákona o odpadoch sa umiestňuje na obal výrobku, 
na jednotkové balenie výrobku alebo samotný 
výrobok tak, aby bolo výrazné, čitateľné 
a nezmazateľné“ (ustanovenie § 75e ods. 2 zákona 
o odpadoch). „Výrobca jednorazového plastového 

výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D zákona 
o odpadoch je povinný zabezpečiť označenie obalu 
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podľa ustanovenia § 75e ods. 1 zákona o odpadoch 
v súlade so špecifikáciami podľa osobitného 
predpisu“ (ustanovenie § 75e ods. 3 zákona 
o odpadoch). „Označovanie tabakových výrobkov 
podľa ustanovenia § 75e ods. 1 zákona o odpadoch 

je doplnkovým označením k označeniu podľa 
osobitného predpisu“ (ustanovenie § 75e ods. 4 
zákona o odpadoch). 
 
Novela do zákona o odpadoch prináša aj úpravu 
rozšírenia zodpovednosti výrobcu osobitného 
výrobku z plastu (ustanovenie § 75f zákona 
o odpadoch). 
 
„Výrobca jednorazového plastového výrobku 

uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddiele I zákona 

o odpadoch je okrem povinností podľa ustanovení § 

27 a § 52 zákona o odpadoch povinný znášať 

náklady (A) na opatrenia na zvyšovanie 

informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na 

trh Slovenskej republiky, (B) spojené so zberom, 

prepravou, zhodnotením, recykláciou, 

spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov, 

(C) spojené s vyčistením prostredia znečisteného 

odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené 

do miestnych systémov zberu odpadu“ 

(ustanovenie § 75f ods. 1 zákona o odpadoch). 

„Výrobca tabakových výrobkov na účely povinnosti 

podľa ustanovenia § 75f ods. 1 zákona o odpadoch 

môže zriadiť špecifickú infraštruktúru zberu 

odpadu z týchto výrobkov“ (ustanovenie § 75f ods. 

2 zákona o odpadoch). „Výrobca jednorazového 

plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti 

E oddieloch II a III zákona o odpadoch je povinný 

(A) znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie 

informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na 

trh Slovenskej republiky, (B) znášať náklady 

spojené s vyčistením prostredia znečisteného 

odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené 

do miestnych systémov zberu odpadu, (C) viesť a 

uchovávať evidenciu o výrobkoch uvedených na trh 

Slovenskej republiky a ohlasovať ministerstvu 

údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať 

ohlasované údaje“ (ustanovenie § 75f ods. 2 

zákona o odpadoch).   

„Výrobca jednorazového plastového výrobku 
uvedeného v prílohe č. 7a časti E zákona 
o odpadoch a rybárskeho výstroja obsahujúceho 
plasty, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na 
území Slovenskej republiky a predáva tieto výrobky 
v inom členskom štáte, ustanoví na plnenie 
povinností vo vzťahu k týmto výrobkom 
splnomocneného zástupcu v danom členskom 

štáte“ (ustanovenie § 75f ods. 4 zákona 
o odpadoch). „Výrobca rybárskeho výstroja 
obsahujúceho plasty vedie a uchováva evidenciu o 
rybárskom výstroji, ktorý je uvedený na trh 
Slovenskej republiky a ohlasuje ministerstvu údaje 

z nej a uchováva ohlasované údaje“ (ustanovenie § 
75f ods. 5 zákona o odpadoch). „Výrobca 
rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je 
povinný pokryť náklady spojené s  triedeným 
zberom, prepravou, recykláciou, zhodnotením 
alebo zneškodnením odpadového rybárskeho 
výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v 
príslušných prístavných zberných zariadeniach 
alebo v iných rovnocenných zberných systémoch“ 
(ustanovenie § 75f ods. 6 zákona o odpadoch). 
 
Na záver ôsmeho dielu zákona o odpadoch sa 
novela venuje aj problematike zvyšovania 
informovanosti (ustanovenie § 75g zákona 
o odpadoch). 
 
„Výrobca jednorazového plastového výrobku 

uvedeného v prílohe č. 7a časti G zákona 

o odpadoch a rybárskeho výstroja obsahujúceho 

plasty informuje a motivuje konečných 

používateľov jednorazového plastového výrobku k 

zodpovednému spotrebiteľskému správaniu tak, 

aby dochádzalo k zníženiu znečisťovania životného 

prostredia odpadom z týchto výrobkov, (A) k 

používaniu dostupných opätovne použiteľných 

alternatív, (B) k správnemu spôsobu nakladania s 

výrobkami, keď sa stanú odpadom, (C) o vplyve 

nevhodného spôsobu zneškodňovania odpadu z 

jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho 

výstroja obsahujúceho plasty na životné 

prostredie, (D) o vplyve nevhodného spôsobu 

zneškodňovania týchto výrobkov, keď sa stanú 

odpadom na kanalizáciu“ (ustanovenie § 75g 

zákona o odpadoch). 

Osobitne odkazujeme aj na znenie na 

novelizovanej prílohy č. 7a zákona o odpadoch, 

obsahujúcej jednotlivé kategórie jednorazových 

plastových výrobkov. Uvedená príloha č. 7a zákona 

o odpadoch nie je z dôvodu jej rozsiahlosti 

súčasťou tohto príspevku. 

➔ Zákon o zálohovaní 
 

Okrem zákona o odpadoch sa novelou mení 

a dopĺňa aj zákon o zálohovaní, ktorého 

novelizácia vyplynula z potreby uľahčiť výrobcom 

zálohovaných jednorazových obalov na nápoje 
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plnenie povinnosti vo vzťahu k nahlasovaniu obsahu 

recyklovaného plastu v plastových fľašiach  

ministerstvu podľa ustanovenia § 75d ods. 4 zákona 

o zálohovaní. Od 1. januára 2025 bude povinnosť 

podávania správy ministerstvu vykonávať správca 

zálohového systému jednorazových obalov na 

nápoje. 

Pre informácie o všetkých zmenách, ktoré novela 

do zákona o odpadoch a zákona o zálohovaní 

priniesla, odkazujeme na jej plné znenie, 

zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 01. 

decembra 2021, (B) dňa 01. januára 2023, (C) 

dňa 03. júla 2024, (D) dňa 01. decembra 2024, 

(E) dňa 01. januára 2025 a (F) dňa 01. januára 

2030. 
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NOVELA ZÁKONA O ODBORNOM VZDELÁVANÍ

Viacerými zmenami si od roku 2022 prejde aj 

systém duálneho vzdelávania. Novelou zákona 

o odbornom vzdelávaní však dochádza nielen 

k úprave systému duálneho vzdelávania, ale 

napríklad aj k zavedeniu inštitútu 

nadpodnikového vzdelávacieho centra či 

osobitného modelu experimentálneho 

overovania odborov vzdelávania. 

Dňa 20. októbra 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 413/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

61/2012 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „zákon 

o odbornom vzdelávaní“). 

➔ Prehľad zmien 
 
Novelou dochádza napríklad k (A) odstráneniu 
administratívnej záťaže pri vstupe odboru 
vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo do systému duálneho 
vzdelávania, (B) zavedeniu nového inštitútu 
nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého 
cieľom je podporiť predovšetkým vstup malých a 
stredných podnikov a samostatne zárobkovo 
činných osôb do systému duálneho vzdelávania, ako 
aj zvýšiť kvalitu a atraktivitu poskytovaného 
odborného vzdelávania a prípravy v systéme 
duálneho vzdelávania ako aj celkovej koordinácie 
odborného vzdelávania a prípravy zo strany 
zamestnávateľov a stavovských a profesijných 
organizácií, (C) zavedeniu osobitného modelu 
experimentálneho overovania odborov vzdelávania 
na stredných odborných školách, stredných 

športových školách, stredných umeleckých školách 
a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac 
zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s 
ponukou odborov vzdelávania, čo má byť 
zabezpečené prostredníctvom podávania návrhov 
na nové odbory vzdelávania cez vecne príslušné 
stavovské organizácie a profesijné organizácie, (D) 
rozšíreniu kompetencie Rady zamestnávateľov pre 
systém duálneho vzdelávania na celý systém 
odborného vzdelávania a prípravy a pod. 
 
Vzhľadom na rozsiahlosť vlastného textu novely 
prinášame prehľad najdôležitejších zmien v zákone 
o odbornom vzdelávaní a odkazujeme aj na plné 
znenie novely, zverejnené v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. 

(1) Vypustenie určenia minimálneho počtu 
vyučovacích hodín odborného výcviku pre 
študijné odbory s praktickým vyučovaním formou 
odborného výcviku. 
 
Minimálny počet hodín odborného výcviku pre 
spomínané študijné odbory sa bude určovať v 
príslušných štátnych vzdelávacích programoch, čím 
sa vytvára priestor pre flexibilnejšie a adresnejšie 
určenie minimálneho počtu hodín odborného 
výcviku vo vzťahu k potrebám odborného 
vzdelávania a prípravy v jednotlivých študijných 
odboroch (ustanovenia § 4 ods. 2, § 7 ods. 3, § 8 
ods. 3 písm. a) a b) a § 9 ods. 2 písm. b) zákona 

o odbornom vzdelávaní). 
 
(2) Zavedenie podrobnejšej úpravy možností kde 
sa môže vykonávať praktické vyučovanie v 
systéme duálneho vzdelávania (miesto výkonu 
praktického vyučovania). 
 
Uvedenie pracoviska praktického vyučovania iného 
zamestnávateľa si vyžiadala narastajúca potreba, 
predovšetkým malých a stredných 
zamestnávateľov, aby žiaci s ktorými majú 
uzatvorenú učebnú zmluvu mohli časť praktického 
vyučovania absolvovať aj u iného zamestnávateľa, 
ktorý má zodpovedajúce materiálno-technické 
vybavenie. Pracovisko praktického vyučovania, 
ktoré poskytuje praktické vyučovanie aj pre žiakov, 
ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným 

zamestnávateľom môže na základe rozhodnutia 
príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej 
profesijnej organizácie podľa podmienok nového 
ustanovenia § 22a zákona o odbornom vzdelávaní 
používať označenie nadpodnikové vzdelávacie 
centrum. Vykonávať praktické vyučovanie cvičnou 
prácou v systéme duálneho vzdelávania mimo 
územia Slovenskej republiky je možné len na 
obdobných pracoviskách, ktoré spĺňajú podmienky 
systému duálneho vzdelávania. Naďalej zostáva 
možnosť v rámci systému duálneho vzdelávania ako 
aj mimo neho vykonávať praktické vyučovanie aj 
na inom mieste výkonu produktívnej práce podľa 
ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o odbornom 
vzdelávaní, a to aj v zahraničí (ustanovenie § 6 
ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní). 
 
(3) Zavedenie možnosti vypovedania zmluvy o 

duálnom vzdelávaní zo strany strednej odbornej 
školy aj v prípade, že zamestnávateľovi bolo 
pozastavené alebo zaniklo živnostenské 
oprávnenie s cieľom zvýšiť právnu ochranu 
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strednej odbornej školy, ak nastane uvedená 
skutočnosť (ustanovenie § 16 ods. 5 písm. e) 
zákona o odbornom vzdelávaní). 
 
(4) Zavedenie možnosti ukončenia učebnej 

zmluvy na základe písomnej dohody za 
súčasného uzatvorenia učebnej zmluvy s iným 
zamestnávateľom. 
 
Cieľom je možné pružnejšie reagovať na zmeny v 
podmienkach realizácie praktického vyučovania na 
strane zamestnávateľa ako aj na strane žiaka a 
zároveň zachovať kontinuitu poskytovania 
praktického vyučovania v systéme duálneho 
vzdelávania (ustanovenie § 19 ods. 9 zákona 
o odbornom vzdelávaní). 
 
(5) Zavedenie nového inštitútu nadpodnikového 
vzdelávacieho centra. 
 
„Zamestnávateľ môže popri svojom názve používať 

označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak 

(A) poskytuje najmenej tri roky praktické 

vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 

žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s 

iným zamestnávateľom, (B) uskutočňuje  profesijný 

rozvoj pedagogických zamestnancov, (C) 

uskutočňuje najmenej dva roky odbornú prípravu 

inštruktorov alebo hlavných inštruktorov, (D) má 

schválenú stratégiu kvality odborného vzdelávania 

a prípravy podľa potrieb trhu práce, (E) 

spolupracuje s vysokými školami pri rozvoji 

odborného vzdelávania a prípravy a (F) spĺňa ďalšie 

kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej 

stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej 

organizácie“ (ustanovenie § 22a ods. 1 zákona 

o odbornom vzdelávaní). 

„Oprávnenie používať označenie nadpodnikové 
vzdelávacie centrum udeľuje zamestnávateľovi 
príslušná stavovská organizácia alebo príslušná 
profesijná organizácia. Príslušná stavovská 
organizácia alebo príslušná profesijná organizácia 
vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za 
ktorých udelila oprávnenie používať označenie 

nadpodnikové vzdelávacie centrum. Príslušná 
stavovská organizácia alebo príslušná profesijná 
organizácia odníme oprávnenie používať označenie 
nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak 
zamestnávateľ prestane spĺňať podmienky podľa 
ustanovenia § 22a ods. 1 zákona o odbornom 
vzdelávaní“ (ustanovenie § 22a ods. 2 zákona 
o odbornom vzdelávaní). 
 

„Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie používať 
označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, 
môže na svojom vonkajšom označení uviesť 
„Nadpodnikové vzdelávacie centrum“ (ustanovenie 
§ 22a ods. 3 zákona o odbornom vzdelávaní). 

 
(6) Zabezpečenie zjednotenia podmienok 
zabezpečovania stravovania žiakov s 
podmienkami stravovania definovanými 
v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákonník práce“) vzhľadom na to, že v praxi 
dochádzalo k nejednoznačnému výkladu 
podmienok zabezpečovania stravovania žiakov v 
systéme duálneho vzdelávania a každý 
zamestnávateľ si ho upravoval vo svojich 
interných predpisoch rôzne. 
 
Novela reaguje aj na aplikačnú prax a zosúladenie 
terminológie so Zákonníkom práce v rámci 
stravovania žiakov v systéme duálneho 
vzdelávania, ktoré im poskytuje zamestnávateľ a 
rozširuje sa táto možnosť aj o žiakov, ktorí 

realizujú praktické vyučovanie u zamestnávateľov 
(ustanovenie § 26 ods. 2 a 4 zákona o odbornom 
vzdelávaní). 
 
(7) Rozšírenie kompetencie stavovských a 
profesijných organizácii popri udeľovaní súhlasu 
aj o možnosť odňať oprávnenie strednej 
odbornej školy používať označenie centrum 
odborného vzdelávania a prípravy, pričom táto 
kompetencia sa paralelne zavádza aj pre 
nadpodnikové vzdelávacie centrum (ustanovenie 
§ 32 ods. 2 písm. h) zákona o odbornom 
vzdelávaní). 
 
(8) Zavedenie nového systému 
experimentálneho overovania odborov 
vzdelávania na stredných odborných školách, 

stredných športových školách, školách 
umeleckého priemyslu a konzervatóriách. 
 
„Predmetom experimentálneho overovania je 

vytvorenie alebo zmena odboru vzdelávania v 

strednej odbornej škole, strednej športovej škole, 

konzervatóriu alebo v škole umeleckého priemyslu“ 

(ustanovenie § 49a ods. 1 zákona o odbornom 

vzdelávaní). „Cieľom experimentálneho overovania 

je získať alebo overovať v praxi poznatky a 

skúsenosti na vytvorenie alebo na zmenu odborov 

vzdelávania“ (ustanovenie § 49a ods. 2 zákona 

o odbornom vzdelávaní). „Experimentálne 

overovanie riadi a schvaľuje na základe návrhu 

podľa ustanovenia § 49a ods. 4 zákona o odbornom 
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vzdelávaní Ministerstvo školstva, vedy výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo školstva“) podľa cieľov a princípov 

výchovy a vzdelávania“ (ustanovenie § 49a ods. 3 

zákona o odbornom vzdelávaní).  

„Návrh na experimentálne overovanie môže 
predložiť (A) vecne príslušné ministerstvo, (B) 
organizácia zriadená ministerstvom školstva, (C) 
príslušná stavovská organizácia alebo príslušná 
profesijná organizácia alebo (D) príslušný športový 
zväz“ (ustanovenie § 49a ods. 4 zákona 
o odbornom vzdelávaní). „Experimentálne 
overovanie sa môže uskutočňovať aj z podnetu 
ministerstva školstva“ (ustanovenie § 49a ods. 5 
zákona o odbornom vzdelávaní). 
 

Návrh alebo podnet na experimentálne overovanie 
obsahuje (A) ciele, predmet a zdôvodnenie 
experimentálneho overovania, (B) odôvodnenie 
návrhu na základe prognóz vývoja na trhu práce, 
(C) časový harmonogram a metodiku 
experimentálneho overovania, (D) finančné, 
materiálne a personálne zabezpečenie 
experimentálneho overovania, (E) dohodu medzi 
realizátorom a garantom experimentálneho 
overovania, (F) súhlas zriaďovateľa školy, (G) 
stanovisko vecne príslušného ministerstva o 
potrebe nového odboru vzdelávania, (H) popis 
vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na 
výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných 
činností, pre ktoré sa budú žiaci v experimentálne 
overovanom odbore vzdelávania pripravovať, (I) 
zoznam kvalifikácií, ktoré žiaci získajú úspešným 
absolvovaním vzdelávania v experimentálne 

overovanom odbore vzdelávania, (J) ďalšie údaje, 
ktoré s experimentálnym overovaním 
bezprostredne súvisia“ (ustanovenie § 49a ods. 6 
zákona o odbornom vzdelávaní). 
 
„Ministerstvo školstva po dohode s navrhovateľom 
určí podmienky experimentálneho overovania, 
najmä (A) dátum začatia a dátum skončenia 
experimentálneho overovania, (B) ciele a predmet 
experimentálneho overovania, (C) spôsob 
priebežného hodnotenia a záverečného hodnotenia 
experimentálneho overovania vrátane náležitostí 
ich výstupov, (D) špecifické podmienky 
experimentálneho overovania nového odboru 
vzdelávania“ (ustanovenie § 49a ods. 7 zákona 
o odbornom vzdelávaní). 
 
„Ministerstvo školstva schváli alebo zamietne návrh 

na experimentálne overovanie do 60 dní od 
podania návrhu. Ministerstvo školstva schválený 

návrh na experimentálne overovanie alebo podnet 
na experimentálne overovanie zverejní na svojom 
webovom sídle“ (ustanovenie § 49a ods. 8 zákona 
o odbornom vzdelávaní). „Garantom 
experimentálneho overovania je organizácia 

zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v 
oblasti odborného vzdelávania a prípravy“ 
(ustanovenie § 49a ods. 9 zákona o odbornom 
vzdelávaní). „Náklady na experimentálne 
overovanie zabezpečí vo svojom rozpočte 
zriaďovateľ školy. Náklady na experimentálne 
overovanie, ktoré začalo na podnet ministerstva 
školstva, zabezpečí ministerstvo školstva“ 
(ustanovenie § 49a ods. 10 zákona o odbornom 
vzdelávaní). 
 
„Garant hodnotí experimentálne overovanie 
priebežne za každý školský rok najneskôr jeden 
mesiac po skončení školského roka a predkladá 
priebežné hodnotenie ministerstvu školstva; ak ide 
o experimentálne overovanie na návrh podľa 
ustanovenia § 49a ods. 4 zákona o odbornom 
vzdelávaní, aj príslušnému subjektu“ (ustanovenie 

§ 49a ods. 11 zákona o odbornom vzdelávaní). 
„Záverečné hodnotenie experimentálneho 
overovania spolu so stanoviskom príslušného 
subjektu podľa ustanovenia § 49a ods. 4 zákona 
o odbornom vzdelávaní predloží garant 
ministerstvu školstva do troch mesiacov od jeho 
ukončenia, najneskôr do 31. decembra 
kalendárneho roka, v ktorom bolo experimentálne 
overovanie ukončené. Ministerstvo školstva 
rozhodne o uplatnení výsledkov experimentálneho 
overovania v lehote do 30 dní odo dňa predloženia 
jeho záverečného hodnotenia“ (ustanovenie § 49a 
ods. 12 zákona o odbornom vzdelávaní). 
 
(9) Vloženie nových prechodných ustanovení 
k úpravám účinným od 01. januára 2022. 
 

„Žiak, ktorý začal štúdium v študijnom odbore 

alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných 

do 31. decembra 2021, dokončí štúdium podľa 

predpisov účinných do 31. decembra 2021“ 

(ustanovenie § 57b ods. 1 zákona o odbornom 

vzdelávaní). 

„Ministerstvo školstva do 28. februára 2022 určí 
minimálny počet  vyučovacích hodín odborného 
výcviku na účely ukončovania štúdia, ak žiak z 
dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 neabsolvoval požadovaný 
počet  vyučovacích hodín odborného výcviku“ 
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(ustanovenie § 57b ods. 2 zákona o odbornom 
vzdelávaní). 
 
„Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024 môže 
zamestnávateľ popri svojom názve používať 

označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak 
spĺňa kritériá určené vnútorným predpisom 
príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej 
profesijnej organizácie“ (ustanovenie § 57b ods. 3 
zákona o odbornom vzdelávaní).  

➔ Účinnosť novely 
 
Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno 
z neho odvodzovať žiadne práva ani povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej 
povahy a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností 
prípadu. Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. 

I keď bulletin nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody 
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.  
 
Obsah bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim 
klientom ako svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC 
Čarnogurský s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva 
či konzultácií nás neváhajte kontaktovať.  
 
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, autora článkov JUDr. Martina Točeka prostredníctvom 
emailovej adresy kerteszova@ulclegal.com. 
 
© ULC Čarnogurský, 2021 
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