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PRO BONO

 
 

December/2021 
 

1. NOVELA ZÁKONA O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI 

Novelou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami dochádza k technickému zabezpečeniu fungovania 

Modernizačného fondu, prostredníctvom ktorého má Slovenská republika prijať z Európskej investičnej banky 

finančné prostriedky na financovanie podpory v zmysle schémy štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva 

a schémy štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. 

2. NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH 

Novinky sa dotkli aj zákona o elektronických komunikáciách, ktorý ma štátu priniesť nástroj na kontaktovanie 

telefónnych čísel, nahlásených operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia Slovenskej republiky. 

Uvedený nástroj má napomôcť pri realizácii kontroly prostredníctvom aplikácie eHranica, slúžiacej najmä na 

elimináciu prípadov zanesenia vírusu COVID-19 na územie Slovenskej republiky. 
 

3. NOVELA ZÁKONA O OCHRANE DRUHOV VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN 

Novelizáciou si koncom roka 2021 prešla aj oblasť regulácie chovu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín. Novinkou je napríklad zákaz držby a odovzdania vybraných druhov živočíchov do držby inej osoby na 

území Slovenskej republiky, a to najmä za účelom regulácie súkromných a komerčných chovov veľkých 

mačkovitých šeliem, medveďov a primátov. 

4. FINANČNÁ POMOC PRE SENIOROV 

Snaha o zabezpečenie očkovania jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – seniorov, sa pretavila aj do 

legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Motiváciou mala byť pôvodne finančná čiastka 500 

eur, v podobe očkovacie poukazu. Národná rada Slovenskej republiky však v priebehu legislatívneho procesu 

tento prístup zmenila a v rámci novely schválila motiváciu v podobe rôzne odstupňovanej finančnej pomoci pre 

seniorov. 

5. NOVELA ZÁKONA O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA 

Rok 2022 bude okrem iného unikátnym tým, že práve počas tohto roka sa po prvý krát uskutočnia v jeden deň 

voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Novela zákona 

o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje rámec na prípravu podmienok pre prácu členov okrskových 
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volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienok pre činnosť 

odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú 

kladené najvyššie nároky práve v tento volebný deň.  

6. PREHĽAD AKTUÁLNYCH SCHÉM ŠTÁTNEJ POMOCI PRE PODNIKATEĽOV 

Podpora štátu vo vzťahu k osobám, podnikajúcim na jeho území je v dnešnej pandemickej dobe nesmierne 

dôležitá. V časoch hospodárskeho a ekonomického útlmu je množstvo podnikateľských subjektov na pokraji 

svojho prežitia, odkázaných práve na pomoc zo strany štátu. Na záver prinášame prehľad najdôležitejších 

schém štátnej pomoci pre podnikateľov.  
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NOVELA ZÁKONA O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI
 

 

Novelou zákona o obchodovaní s emisnými 

kvótami dochádza k technickému zabezpečeniu 

fungovania Modernizačného fondu, 

prostredníctvom ktorého má Slovenská republika 

prijať z Európskej investičnej banky finančné 

prostriedky na financovanie podpory v zmysle 

schémy štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva 

a schémy štátnej pomoci na podporu výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov. 

Dňa 14. decembra 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 535/2021 Z. z. (ďalej len 

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

414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obchodovaní“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EF“).  

➔ Cieľ novely 
 
Cieľom novely je zabezpečenie správneho 
fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov 
financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na 
Slovensko. Tá istá zmena sa bude robiť aj v prípade 
zákona o EF, keďže Environmentálny fond bude 
plniť funkciu vykonávateľa Modernizačného fondu 
za Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky (ďalej aj „ministerstvo“). Účelom novely 
je ďalej snaha, aby Slovenská republika mohla  
prijať z Európskej investičnej banky finančné 
prostriedky už v januári 2022 pre financovanie 
nedávno schválených dvoch schém štátnej pomoci 
- konkrétne pre  schému štátnej pomoci pre oblasť 
teplárenstva a schému štátnej pomoci pre podporu 
výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. 
Prostriedky v sume 120 mil. EUR z Modernizačného 
fondu budú môcť byť vyplatené Slovenskej 
republike len na jeden spoločný účet, a to aj za 
ministerstvo, aj za Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky spolu. Bez potrebnej právnej 
úpravy by prijímanie takýchto prostriedkov a ich 
následná distribúcia medzi vykonávateľov tohto 
fondu neboli možné. 
 
 
 
 

 
 

➔ Ustanovenia § 18 ods. 14 až 16 zákona o 
obchodovaní 

 
Prvou zásadnejšou zmenou, ktorú novela do zákona 
o obchodovaní prináša, je doplnenie nových  
ustanovení § 18 ods. 14 až 16 zákona 
o obchodovaní. 
 
„Prostriedky pridelené Slovenskej republike z 

Modernizačného fondu, ktoré sú poskytnuté 

Európskou investičnou bankou na samostatný účet 

ministerstva, sa použijú na podporu investícií 

vrátane financovania malých investičných 

projektov, na modernizáciu energetických 

systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti. 

Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi 

rámca politík Európskej únie v oblasti klímy a 

energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými 

cieľmi stanovenými v Parížskej dohode v súlade s 

osobitným predpisom. Podpora z Modernizačného 

fondu sa neposkytuje zariadeniam na výrobu 

energie, ktoré využívajú tuhé fosílne palivá“ 

(ustanovenie § 18 ods. 14 zákona o obchodovaní). 

„Na účel podpory investícií z prostriedkov 
Modernizačného fondu je rozhodnutím ministra 
životného prostredia Slovenskej republiky zriadená 
komisia Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky na podporu investícií z 
prostriedkov Modernizačného fondu, ktorá 
vykonáva činnosti súvisiace s fungovaním 
Modernizačného fondu v Slovenskej republike v 
súlade s osobitným predpisom a  zákonom (ďalej 
len „komisia pre Modernizačný fond“). Finančné 
riadenie prostriedkov pridelených Slovenskej 
republike z Modernizačného fondu schvaľuje 
komisia pre Modernizačný fond, ktorá zároveň 
nastavuje systém bankových účtov pre príjem 
týchto prostriedkov“ (ustanovenie § 18 ods. 15 
zákona o obchodovaní). 
 
„Komisia pre Modernizačný fond určí výšku 
prostriedkov podľa ustanovenia § 18 ods. 14 
zákona o obchodovaní, ktoré sú príjmom 
Environmentálneho fondu a výšku prostriedkov, 
ktoré sú príjmom samostatného účtu Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky a ktoré možno  
použiť ako výdavok v príslušnom rozpočtovom 
roku, ako aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch 



4 

 

až do ich vyčerpania“ (ustanovenie § 18 ods. 16 
zákona o obchodovaní). 

Okrem vyššie uvedeného doplnenia ustanovenia § 
18 zákona o obchodovaní, dochádza v rámci 
zákona o obchodovaní aj k legislatívno-technickej 
úprave názvu „modernizačný fond“ na 
„Modernizačný fond“ (napr. ustanovenia § 2 písm. 
r) a § 26 ods. 1 písm. t) zákona o obchodovaní). 

Poslednou zmenou, ktorú novela do zákona 

o obchodovaní priniesla, je úprava ustanovenia § 

26 ods. 4 zákona o obchodovaní. Po novom sa 

vypúšťajú slová „na notifikáciu“ z dôvodu, že 

tento pojem definuje konkrétny posudzovací 

postup schém štátnej pomoci zo strany Európskej 

komisie. Nie všetky schémy, ktoré sa budú 

pripravovať pre poskytovanie podpory z 

prostriedkov Modernizačného fondu budú 

notifikované. Niektoré schémy môžu byť 

predmetom posudzovacieho konania len zo strany 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ako 

koordinátora pre štátnu pomoc a oznámené 

Európskej komisii (ustanovenie § 26 ods. 4 zákona 

o obchodovaní). 

➔ Zákon o EF 
 

Novela prináša zmeny a doplnenia aj do zákona 

o EF. Novinkou je napríklad doplnenie novej 

položky príjmov Environmentálneho fondu 

(„prostriedky pridelené Slovenskej republike z 

Modernizačného fondu podľa osobitného 

predpisu“ (ustanovenie § 3 písm. w) zákona o EF)).  

Osobitná časť dôvodovej správy tiež uvádza, že 

Modernizačný fond je nízkouhlíkový podporný 

mechanizmus zriadený v zmysle čl. 10d smernice 

2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o 

vytvorení systému obchodovania s emisnými 

kvótami skleníkových plynov v Únii (ďalej len 

„smernica EU ETS“), ktorý slúži na podporu 

investícií, vrátane financovania malých 

investičných projektov, na modernizáciu 

energetických systémov a zlepšenie energetickej 

efektívnosti v členských štátoch s hrubým domácim 

produktom na obyvateľa v trhových cenách nižším 

ako 60 % priemeru Únie v roku 2013 na obdobie 

rokov 2021 až 2030 vrátane Slovenskej republiky. 

Prostriedky pridelené Slovenskej republike v rámci 
Modernizačného fondu spravuje ministerstvo, 
pričom v kompetencii komisie pre Modernizačný 

fond je určiť výšku prostriedkov z Modernizačného 
fondu, ktoré budú zaslané na účet fondu na 
financovanie oprávnených investičných návrhov 
(môžu to byť individuálne projekty alebo schémy 
štátnej pomoci) v zmysle relevantnej EÚ a 
národnej legislatívy (vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa 
stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania 
smernice EU ETS, pokiaľ ide o prevádzkovanie 
modernizačného fondu na podporu investícií na 
modernizáciu energetických systémov a zlepšenie 
energetickej efektívnosti niektorých členských 
štátov a zákon o obchodovaní). Komisia pre 
Modernizačný fond je zložená z piatich členov za 
ministerstvo a piatich členov za Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky a bola zriadená 
rozhodnutím ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky a riadi sa vlastným 
organizačným a rokovacím poriadkom. Úlohou 
tejto komisie je nastaviť správne fungovanie 
Modernizačného fondu v Slovenskej republike a 
zadefinovať podmienky poskytovania podpory z 
prostriedkov Modernizačného fondu. 
 

V rámci zákona o EF sa novelou ďalej ustanovuje, 
že zo zdrojov Environmentálneho fondu bude 
Environmentálny fond poskytovať podporu z 
prostriedkov Modernizačného fondu na 
financovanie investičných návrhov s cieľom 
modernizácie energetických systémov a zlepšenia 
energetickej efektívnosti, a to vo výške a 
spôsobom, ktorý určí komisia pre Modernizačný 
fond a informuje o tom fond prostredníctvom 
písomného rozhodnutia (ustanovenie § 4 ods. 1 
písm. al) zákona o EF). 
 

➔ Podpora investícií z prostriedkov 
Modernizačného fondu 

 
Novela ďalej do zákona o EF dopĺňa aj nové 
ustanovenie § 4i zákona o EF („Podpora investícií 
z prostriedkov Modernizačného fondu“). 
 
Dotáciu na podporu investícií z prostriedkov 
Modernizačného fondu možno poskytnúť podľa 
osobitného predpisu“ (ustanovenie § 4i ods. 1 
zákona o EF). „Environmentálny fond (ďalej len 
„fond“) poskytuje prostriedky na účely ustanovenia 
§ 4 ods. 1 písm. al) zákona o EF na základe 
písomného rozhodnutia komisie ministerstva a 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na 
podporu investícií z prostriedkov Modernizačného 
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fondu, a to spôsobom určením v tomto písomnom 
rozhodnutí“ (ustanovenie § 4i ods. 2 zákona o EF). 
 
„Fond poskytuje podporu na financovanie investícií 
prostredníctvom schém štátnej pomoci podľa 
osobitného predpisu alebo formou individuálnych 
projektov. Podmienky pre poskytovanie podpory 
prostredníctvom schém štátnej pomoci sú 
ustanovené vo výzve na predloženie žiadostí na 
poskytnutie dotácie z prostriedkov Modernizačného 
fondu. Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje 
fond na svojom webovom sídle, termín na 
predloženie žiadostí o podporu z prostriedkov 
Modernizačného fondu je uvedený vo výzve“ 
(ustanovenie § 4i ods. 3 zákona o EF). 
„Na základe písomného rozhodnutia komisie podľa 
ustanovenia § 4i ods. 2 zákona o EF fond uzavrie so 
žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu 
na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. al) zákona 
o EF“ (ustanovenie § 4i ods. 4 zákona o EF). „Na 
poskytnutie dotácie na účel ustanovenia § 4 ods. 1 
písm. al) zákona o EF nie je právny nárok“ 
(ustanovenie § 4i ods. 5 zákona o EF). „Na 
poskytnutie dotácie na účel ustanovenia § 4 ods. 1 
písm. al) zákona o EF sa nevzťahujú ustanovenia § 
6 a § 9 okrem ustanovenia § 9 ods. 10 zákona o EF, 
vykonávací predpis podľa ustanovenia § 13 zákona 

o EF a správny poriadok“ (ustanovenie § 4i ods. 6 
zákona o EF). 
 
Na záver prináša novela do zákona o EF aj úpravu 
ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o EF, a to 
v nadväznosti na novelizované ustanovenie § 4 ods. 
1 písm. al) zákona o EF, ktoré umožňuje využívanie 
prostriedkov Modernizačného fondu. Nakoľko sa 
predpokladajú investície na špecifické projekty v 
rámci hospodárstva, je nevyhnutné umožniť fondu 
externalizovať, teda umožniť poveriť tretí subjekt, 
ktorým môže byť výlučne iný orgán verejnej správy 
na vykonanie finančnej kontroly poskytnutia 
finančných prostriedkov. Zámerom úpravy je 
zabezpečiť efektívne a odborné vykonanie 
finančnej kontroly poskytnutých prostriedkov. 
Právna úprava nadväzuje na úpravu zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.        
 

➔ Účinnosť novely 
 
Novela nadobudla účinnosť dňa 01. januára 2022. 
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NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH 
 

 

Novinky sa dotkli aj zákona o elektronických 

komunikáciách, ktorý ma štátu priniesť nástroj 

na kontaktovanie telefónnych čísel, nahlásených 

operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo 

územia Slovenskej republiky. Uvedený nástroj 

má napomôcť pri realizácii kontroly 

prostredníctvom aplikácie eHranica, slúžiacej 

najmä na elimináciu prípadov zanesenia vírusu 

COVID-19 na územie Slovenskej republiky. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 14. 

decembra 2021 zákon č. 533/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. 

z. o elektronických komunikáciách (ďalej len 

„zákon o elektronických komunikáciách“) a ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

verejného zdravia“).  

➔ Cieľ novely 
 
Novela má reagovať na Národnou radou Slovenskej 
republiky schválené znenie zákona o 
elektronických komunikáciách po zapracovaní 
pripomienok prezidentky Slovenskej republiky pri 
vetovaní pôvodne schváleného znenia zákona o 
elektronických komunikáciách. Bez prijatia zmien 
navrhovaných v novele by Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky prišiel o 
možnosť kontaktovať telefónne čísla nahlásené 
operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo 
územia Slovenskej republiky, čo by malo kritický 
dopad na funkčnosť aplikácie eHranica a následnú 
vykonateľnosť vyhlášok, ktoré stanovujú povinnosti 
osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. V 
prípade, že by sa osoba rozhodla neregistrovať sa 
do aplikácie eHranica a vstúpila by na územie 
Slovenskej republiky bez kontroly na hraniciach, 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
by sa o tejto skutočnosti podľa schváleného znenia 
zákona o elektronických komunikáciách, ešte pred 
prijatím novely, nikdy nedozvedel a nemohol tieto 
čísla kontaktovať. Táto neschopnosť štátu konať by 
bola kritická najmä v prostredí možných nových 
variantov ochorenia COVID-19, ako napríklad 
aktuálneho variantu Omicron. Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky by tak z veľkej  
 

 
 
 
časti stratil flexibilnosť, s ktorou môže na situáciu 
reagovať a aplikovať ju v praxi. 
 
Novelou sa podľa dôvodovej správy umožní rýchla a 
efektívna identifikácia potenciálnych nositeľov 
nákazy a kontrola dodržiavania opatrení 
nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou 
poskytnutia relevantných dát orgánom 
vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej 
situácie a kontrolu dodržiavania nariadených 
opatrení, nakoľko uvoľnením opatrení prijatých na 
zamedzenie šírenia ochorenia nevyhnutne dôjde k 
zvýšeniu rizika šírenia nákazy. Okrem rizika 
komunitného šírenia ostáva hlavným rizikom 
import ochorenia zo zahraničia. Poskytnuté dáta 
budú umožňovať výlučne identifikáciu užívateľov, 
ktorí sa pred svojím vstupom na územie slovenskej 
republiky nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska 
výskytu ochorenia COVID-19 a epidemiologickej 
situácie charakterizovaný ako štát, ktorý nie je 
bezpečný. Takáto úprava umožní adresnejšie 
smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez potreby 
plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia 
cezhraničného pohybu osôb. Uzatvorenie hraníc by 
totiž malo nie len potenciálne negatívny vplyv na 
uplatňovanie základných práv a slobôd občanov 
Slovenskej republiky a osôb, ktoré majú oprávnený 
záujem vstúpiť na územie Slovenskej republiky, ale 
v končenom dôsledku by mohlo mať aj nesmierne 
negatívny vplyv na ekonomickú situáciu a mohlo by 
spôsobiť značné hospodárske škody. Účelom novely 
je predchádzať riziku týchto škôd súčasne so 
zachovaním čo najväčšej miery ochrany zdravia a 
predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19. 

➔ Ustanovenie § 117 ods. 21 a 22 zákona 
o elektronických komunikáciách 

 
Z pohľadu konkrétnych zmien, ktoré novela do 
zákona o elektronických komunikáciách prináša, sa 
jedná len o jednu zmenu, v podobe doplnenia 
nových ustanovení § 117 ods. 21 a 22 zákona 
o elektronických komunikáciách. 
 
„Počas trvania mimoriadnej situácie alebo 

núdzového stavu vyhlásených v súvislosti s 

pandémiou nákazlivej ľudskej choroby podnik na 

základe odôvodnenej písomnej žiadosti Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

poskytne do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému 
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bola zaslaná informácia podľa ustanovenia § 83 

ods. 8 písm. c) zákona o elektronických 

komunikáciách, a to v rozsahu telefónneho čísla na 

účely ochrany osôb pred hroziacim 

nebezpečenstvom šírenia prenosného ochorenia 

alebo na účely prijímania opatrení pri ohrození 

života a zdravia. Ak uplynutie lehoty podľa 

predchádzajúcej vety pripadne na sobotu alebo 

deň pracovného pokoja, podnik poskytne údaje 

najbližší nasledujúci pracovný deň. Na účely 

poskytovania údajov podľa prvej vety môže podnik 

po prijatí zodpovedajúcich technických a 

organizačných opatrení na ochranu súkromia a 

osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na 

nevyhnutný čas, najdlhšie však počas trvania 

mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu podľa 

prvej vety, spracúvať prevádzkové údaje, a to aj 

bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie 

súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol byť 

zmarený účel poskytovania údajov podľa prvej 

vety; bezodkladne potom, čo pominie dôvod na ich 

spracúvanie, podnik písomne informuje dotknutého 

účastníka o zničení údajov a o tom, aké údaje o 

ňom spracúval“ (ustanovenie § 117 ods. 21 zákona 

o elektronických komunikáciách).  

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky po prijatí zodpovedajúcich technických a 
organizačných opatrení na ochranu súkromia a 
osobných údajov môže poskytnuté údaje podľa 
ustanovenia § 117 ods. 21 zákona o elektronických 
komunikáciách spracúvať a uchovávať po 
nevyhnutný čas, najdlhšie po dobu 60 dní odo dňa 
ich poskytnutia podnikom; po uplynutí tejto doby 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
tieto údaje bezodkladne zničí. O zničení údajov 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
bezodkladne písomne alebo elektronicky informuje 
dotknutého účastníka pričom uvedie údaje, ktoré o 
ňom spracúval. Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky je oprávnený tieto údaje 
získavať len na účely zabránenia šírenia 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, najmä 
kontroly dodržiavania povinnej izolácie alebo 
karantény osoby, ak je táto nariadená, alebo na 
účel epidemiologického dohľadávania kontaktov 
osôb prichádzajúcich z rizikových krajín. Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá 
najneskôr do 31. marca nasledujúceho 
kalendárneho roka Ústavnoprávnemu výboru 
Národnej rady Slovenskej republiky, alebo 
bezodkladne vždy, keď o to tento výbor požiada, 
správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa 
ustanovenia § 117 ods. 22 zákona o elektronických 

komunikáciách; pôsobnosť Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je 
dotknutá“ (ustanovenie § 117 ods. 22 zákona 
o elektronických komunikáciách). 

➔ Zákon o ochrane verejného zdravia 
 

Viacero zmien novela priniesla aj do zákona 
o ochrane verejného zdravia. V prvom rade sa 
jedná o úpravu existujúcich, ale aj doplnenie 
nových základných pojmov do ustanovenia § 2 
ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia. 

Novela prináša zmenu v definícii pojmu izolácia 
(„oddelenie osoby chorej na prenosné ochorenie 
počas jej infekčnosti od iných osôb na účely 
zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia jej 
zotrvaním v domácom prostredí na nevyhnutný 
čas“ (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. m) zákona 
o ochrane verejného zdravia)) a karanténa 
(„obmedzenie kontaktu osoby podozrivej z nákazy 
na prenosné ochorenie s okolím jej zotrvaním v 
domácom prostredí v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas“ (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. n) 
zákona o ochrane verejného zdravia)). Ďalej 
novela do zákona o ochrane verejného zdravia 
dopĺňa dva nové pojmy, a to zvýšený zdravotný 
dozor („vyšetrovanie a sledovanie zdravotného 
stavu osoby podozrivej z nákazy na prenosné 
ochorenie a dočasná úprava epidemiologicky 
rizikových činností u tejto osoby“ (ustanovenie § 2 
ods. 1 písm. zg) zákona o ochrane verejného 
zdravia)) a lekársky dohľad („pravidelná kontrola 
zdravotného stavu osoby podozrivej z nákazy na 
prenosné ochorenie“ (ustanovenie § 2 ods. 1 písm. 
zh) zákona o ochrane verejného zdravia)). 

S uvedenými zmenami a doplneniami pojmológie 
zákona o ochrane verejného zdravia súvisia aj 
ďalšie zmeny v zákone o ochrane verejného 
zdravia, ktoré majú predovšetkým legislatívno-
technický charakter (napr. zmena ustanovenia § 12 
ods. 2 písm. f) zákona o ochrane verejného 
zdravia). 

Zmenami si prešli aj ustanovenia zákona o ochrane 
verejného zdravia, týkajúce sa ohrozenia 
verejného zdravia, konkrétne opatrenia, ktoré 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
nariaďuje v prípadoch ohrozenia verejného 
zdravia. 

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky alebo regionálny úrad verejného 
zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia 
nariaďuje opatrenia, ktorými sú: izolácia osoby 
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alebo karanténa osoby, ak je to nevyhnutné na 
účely ochrany verejného zdravia a ak zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad 
podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f) zákona 
o ochrane verejného zdravia nepostačujú“ 
(ustanovenie § 48 ods. 4 písm. n) zákona o ochrane 
verejného zdravia), „izolácia alebo karanténa 
podľa tohto zákona o ochrane verejného zdravia u 
osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky“ 
(ustanovenie § 48 ods. 4 písm. u) zákona o ochrane 
verejného zdravia). 

Ďalšou zmenou v zákone o ochrane verejného 
zdravia je úprava povinností fyzických osôb 
v oblasti ochrany verejného zdravia. 

Novinkou je ustanovenie § 51 ods. 1 písm. d) 
zákona o ochrane verejného zdravia, v zmysle 
ktorého sú „fyzické osoby povinné podrobiť sa v 
súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam 
lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, 
ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre 
zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a 
iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu 
prenosných ochorení, izolácii, karanténe, 
zvýšenému zdravotnému dozoru a lekárskemu 
dohľadu“ (ustanovenie § 51 ods. 1 písm. d) zákona 
o ochrane verejného zdravia). 

Po novom je súčasťou ustanovenia § 62 zákona 
o ochrane verejného zdravia aj nový odsek 2 
(„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky a regionálny úrad verejného 
zdravotníctva nariaďujú všeobecne záväznými 
právnymi predpismi opatrenia podľa ustanovenia § 
12 alebo § 48 ods. 4 zákona o ochrane verejného 
zdravia v rozsahu a za podmienok ustanovených 
týmto zákonom o ochrane verejného zdravia“ 
(ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o ochrane 
verejného zdravia). 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobúda účinnosť čiastočne dňom 
vyhlásenia a čiastočne dňa 01. februára 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20211229.html#paragraf-12.odsek-2.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20211229.html#paragraf-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20211229.html#paragraf-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20211229.html#paragraf-48.odsek-4
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NOVELA ZÁKONA O OCHRANE DRUHOV VOĽNE ŽIJÚCICH 
A VOĽNE RASTÚCICH RASTLÍN

 

Novelizáciou si koncom roka 2021 prešla aj 

oblasť regulácie chovu voľne žijúcich živočíchov 

a voľne rastúcich rastlín. Novinkou je napríklad 

zákaz držby a odovzdania vybraných druhov 

živočíchov do držby inej osoby na území 

Slovenskej republiky, a to najmä za účelom 

regulácie súkromných a komerčných chovov 

veľkých mačkovitých šeliem, medveďov 

a primátov. 

Dňa 09. decembra 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 7/2022 Z. z. (ďalej len 

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

15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 

obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane“).  

Samotná novela prináša väčšie množstvo zmien, 
z ktorých vyberáme tie najdôležitejšie. 
 
Jednou z prvých zmien, ktoré novela do zákona 

o ochrane priniesla je úprava ustanovenia § 4 ods. 

1 zákona o mimoriadnych opatreniach („Exempláre 

druhov živočíchov uvedených v prílohe A  alebo v 

prílohe B osobitného predpisu uvedených vo 

vykonávacom predpise [ustanovenie § 15 ods. 5 

písm. e) zákona o ochrane] je zakázané (A) držať, 

(B) odovzdať do držby zariadeniu alebo inej osoby 

v rámci územia Slovenskej republiky okrem 

zariadení alebo osôb podľa ustanovenia § 4 ods. 2 

zákona o ochrane“) (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona 

o ochrane). Dôvodom zavedenia týchto zákazov je 

najmä záujem prispieť k zamedzeniu komerčnej 

činnosti s vybranými druhmi mačkovitých šeliem, 

medveďov a primátov zo strany súkromných a 

komerčných chovných zariadení, prípadne prispieť 

k ich ochrane v súlade s cieľmi nariadenia Rady (ES) 

č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. 

Dôvodom zavedenia zákazu držby vybraných 

druhov uvedených skupín živočíchov je zároveň 

snaha predchádzať prenikaniu odchovaných 

exemplárov a produktov z nich do nelegálneho 

obchodu. 

 

Novela ďalej upravuje aj výnimky zo zákazu podľa 

ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane („Zákazy 

podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o ochrane sa 

nevzťahujú na (A) zoologické záhrady, (B) chovné 

stanice a rehabilitačné stanice pôvodných druhov 

živočíchov, (C) záchytné strediská, (D) zariadenia 

prevádzkované osobou zapojenou do programu 

starostlivosti pre druhy alebo poddruhy, na ktoré 

sa vzťahuje ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o 

ochrane, (E) zariadenia na chov alebo držbu 

exemplárov druhov živočíchov používaných na 

vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa 

osobitného predpisu, (F) zariadenia, ktoré držia 

exempláre druhov živočíchov podľa  ustanovenia § 

4 ods. 1 zákona o ochrane z dôvodov podľa 

osobitného predpisu, (G) veterinárne ordinácie 

alebo veterinárne kliniky“) (ustanovenie § 4 ods. 2 

zákona o ochrane). 

➔ Ustanovenie § 12b zákona o ochrane 
 

Novinkou je tiež zmena ustanovenia § 12b zákona 

o ochrane („Preukázanie nakladania  s neživým 

exemplárom vybraných druhov živočíchov“). 

Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov 
živočíchov uvedených vo vykonávacom predpise 
[ustanovenie § 15 ods. 5 písm. j) zákona 
o ochrane] a ich krížencov je povinný (A) viesť 
záznam o nakladaní s neživým exemplárom 
vybraných druhov živočíchov, (B) vyhotoviť 
fotodokumentáciu neživého exemplára vybraných 
druhov živočíchov vo forme spracovanej kože s 
jedinečným vzorom alebo dermoplastického 
preparátu  s kožou s jedinečným vzorom, ktorá 
tvorí prílohu k záznamu o nakladaní s neživým 
exemplárom vybraných druhov živočíchov a (C) 
preukázať nakladanie s neživým exemplárom 
vybraných druhov živočíchov záznamom o 
nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov 
živočíchov a fotodokumentáciou podľa ustanovenia 
§ 12b ods. 1 písm. b) zákona o ochrane“ 
(ustanovenie § 12b ods. 1 zákona o ochrane). 
 
„Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov 
živočíchov oznamuje písomne alebo elektronicky 
každú zmenu údajov v zázname o nakladaní s 
neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov 
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 
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republiky (ďalej len „ministerstvo“) doručením 
kópie časti záznamu o nakladaní s neživým 
exemplárom s vyznačenou zmenou do desiatich 
pracovných dní odo dňa zápisu zmeny“ 
(ustanovenie § 12b ods. 2 zákona o ochrane). 
  
„Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov 
zapíše držiteľ exemplára do záznamu o nakladaní s 
neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov 
v deň jeho úhynu, kúpy alebo iného spôsobu 
nadobudnutia“ (ustanovenie § 12b ods. 3 zákona 
o ochrane). 
  
„Neživý exemplár vybraných druhov živočíchov 
vyradí držiteľ exemplára zo záznamu o nakladaní s 
neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov 
v deň jeho predaja alebo v deň, keď nastal iný 
spôsob jeho vyradenia“ (ustanovenie § 12b ods. 4 
zákona o ochrane). 
 
„Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov 
živočíchov vyhotoví fotodokumentáciu podľa 
ustanovenia § 12b ods. 1 písm. b) zákona 
o ochrane, ktorá tvorí prílohu k záznamu o 
nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov 
živočíchov v deň zápisu exemplára do záznamu a 
zašle farebné kópie častí prílohy s vyznačenou 
zmenou písomne alebo elektronicky ministerstvu 
spolu so zmenou údajov v zázname podľa 
ustanovenia § 12b ods. 2 zákona o ochrane“ 
(ustanovenie § 12b ods. 5 zákona o ochrane). 
 
„Držiteľ neživého exemplára vybraných druhov 
živočíchov je povinný uchovať záznam o nakladaní 
s neživým exemplárom vybraných druhov 
živočíchov a jeho prílohu podľa ustanovenia § 12b 
ods. 1 písm. b) zákona o ochrane po dobu desiatich 
rokov od jeho vyradenia zo záznamu“ (ustanovenia 
§ 12b ods. 6 zákona o ochrane). 
 
„Držiteľ exemplára vybraných druhov živočíchov je 
povinný oznámiť písomne alebo elektronicky 
Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky 
(ďalej len „štátna ochrana prírody“) termín a 
miesto odovzdania uhynutého exemplára fyzickej 
osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo 
právnickej osobe, ktorá prevádzkuje 
spracovateľský závod alebo vykonáva zber a 
prepravu vedľajších živočíšnych produktov 
kategórie a odovzdať ho pod dohľadom štátnej 
ochrany prírody, ktorá vykoná fyzickú identifikáciu 
exemplára a jeho nezameniteľného označenia. 
Štátna ochrana prírody vyhotoví záznam o 
odovzdaní a jeho kópiu zašle  ministerstvu do 30 
dní odo dňa jeho vyhotovenia. Držiteľ neživého 

exemplára vybraných druhov živočíchov je povinný 
poskytnúť súčinnosť pri identifikácii exemplára“ 
(ustanovenie § 12b ods. 7 zákona o ochrane). 
 „Schválený prevádzkovateľ, ktorý spracováva telá 
živočíchov taxidermiou, vedie záznam o nakladaní 
s neživým exemplárom vybraných druhov 
živočíchov podľa osobitného predpisu. Múzeá s 
prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti 
vedú záznam o nakladaní s neživým exemplárom 
vybraných druhov živočíchov podľa osobitných  
predpisov“ (ustanovenie § 12b ods. 8 zákona 
o ochrane). 
 

➔ Výkon štátneho dozoru 
 

Ďalšou novinkou, ktorú novela priniesla, je aj 
úprava ustanovenia § 20 zákona o ochrane („Výkon 
štátneho dozoru“). 

Štátny dozor je (A) zisťovanie, ako fyzické osoby, 

podnikatelia a právnické osoby (ďalej len 

„kontrolovaná osoba“) dodržiavajú zákon o 

ochrane, všeobecne záväzné právne predpisy 

vydané na jeho vykonanie, osobitné predpisy a 

povinnosti vyplývajúce z povolenia, potvrdenia 

alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe 

zákona o ochrane alebo osobitných predpisov, (B) 

objasňovanie spočívajúce v prešetrovaní podozrení 

alebo podnetov poukazujúcich na porušenie zákona 

o ochrane, všeobecne záväzného právneho 

predpisu vydaného na jeho vykonanie, osobitných 

predpisov a povinností vyplývajúcich z povolenia, 

potvrdenia alebo z iného rozhodnutia vydaného na 

základe zákona o ochrane alebo osobitných 

predpisov“ (ustanovenie § 20 ods. 1 zákona 

o ochrane). 

„Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov podľa ustanovenia § 14 zákona 

o ochrane sú oprávnení na účely výkonu štátneho 

dozoru (A) vstupovať na pozemky, do stavieb, 

objektov, prevádzkových priestorov a iných 

zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane 

obydlí používaných na podnikanie alebo na inú 

hospodársku činnosť, ak to nie je osobitnými 

predpismi zakázané alebo sa na to nevyžaduje 

povolenie, súhlas alebo oprávnenie podľa 

osobitných predpisov, (B) požadovať preukázanie 

totožnosti kontrolovanej osoby a miesto jej 

pobytu, (C) vykonávať potrebné zisťovania, (D) 

požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje 

a vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon 
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štátneho dozoru, tým nie sú dotknuté ustanovenia 

osobitného predpisu, (E) požadovať predloženie 

prvopisov dokladov, spisov a iných písomností 

potrebných na výkon štátneho dozoru a požadovať 

ich kópie, tým nie sú dotknuté ustanovenia 

osobitného predpisu, (F) nazerať do príslušných 

dokladov, (G) predvolať kontrolovanú osobu na 

podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na 

výkon štátneho dozoru, (H) odobrať potrebné 

vzorky, (I) vykonať odčítanie označenia 

exemplárov, (J) požadovať od kontrolovanej 

osoby, ktorá má v držbe exempláre, ich 

identifikáciu, vrátane fyzickej manipulácie s nimi 

ako aj vykonanie odčítania označenia exemplárov, 

(K) vyzvať kontrolovanú osobu, aby odovzdala 

exempláre, ktoré má v držbe a prvopisy dokladov a 

iných písomností, ktoré sa týkajú exemplárov, (L) 

prevziať a odniesť po výzve podľa ustanovenia § 20 

ods. 2 písm. k) zákona o ochrane exempláre spolu 

s prepravným zariadením a prvopisy dokladov a 

iných písomností, (M) odňať exempláre spolu s 

prepravným zariadením a prvopisy dokladov a iné 

písomnosti, ak ich kontrolovaná osoba neodovzdala 

dobrovoľne po výzve podľa ustanovenia § 20 ods. 2 

písm. k) zákona o ochrane, (N) používať technické 

prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, 

videodokumentácie a zvukových záznamov 

potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich 

použitie nezakazujú osobitné predpisy“ 

(ustanovenie § 20 ods. 2 zákona o ochrane). 

„Zamestnanec orgánu štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru 

okrem oprávnení podľa ustanovenia § 20 ods. 2 

zákona o ochrane ďalej oprávnený: (A) reagovať na 

ponuku na predaj, kúpu alebo výmenu exemplárov 

zverejnenú na internete alebo v inzercii a to i 

nepriamo pod utajenou identitou, na účel kontroly 

dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany 

exemplárov, (B) vykonať kontrolu dodržiavania 

právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov 

prostredníctvom poverenej fyzickej alebo 

právnickej osoby, ktorá reaguje na ponuku na 

predaj, kúpu alebo výmenu podľa ustanovenia § 20 

ods. 3 písm. a) zákona o ochrane, (C) obmedziť 

alebo zakázať výkon činnosti alebo nakladanie s 

exemplármi napríklad predať ich alebo iným 

spôsobom ich previesť do držby inej osoby a to do 

objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas 

výkonu štátneho dozoru, (D) zastaviť vozidlo na 

účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja 

exemplárov, ak je dôvodné podozrenie, že vo 

vozidle sa nachádza exemplár v rozpore s 

osobitnými predpismi, (E) kontrolovať vozidlo na 

účel overenia oprávnenosti držby, kúpy a predaja 

exemplárov a  prehľadať vozidlo a obsah batožiny 

v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že vo vozidle sa 

nachádza exemplár v rozpore s osobitnými 

predpismi, (F) získavať informácie a osobné údaje 

podľa osobitného predpisu od útvarov Policajného 

zboru s cieľom zistenia identity používateľa 

elektronických komunikačných služieb, ktorý 

ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exempláre, 

na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov 

na úseku ochrany exemplárov“ (ustanovenie § 20 

ods. 3 zákona o ochrane). 

„Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru 

sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie 

osoby a to najmä na účel identifikácie exemplárov, 

manipulácie s exemplármi, vrátane ich prevozu a 

odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať 

štátny dozor iba na základe písomného poverenia 

na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením 

zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného 

vykonaním kontroly. Poverené osoby majú 

oprávnenia podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a), 

f) a h) až n) zákona o ochrane a povinnosti podľa 

ustanovenia § 20 ods. 6 písm. d) zákona o ochrane. 

Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady 

podľa osobitného predpisu. Účasť poverených  osôb 

na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo 

všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov“ 

(ustanovenie § 20 ods. 4 zákona o ochrane). 

„Pri výkone štátneho dozoru je každý povinný 

zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov vykonávajúcemu štátny dozor 

(A) umožniť vstup na pozemky, do stavieb, 

objektov, prevádzkových priestorov a iných 

zariadení, kde sa nakladá s exemplármi, vrátane 

obydlí používaných na podnikanie alebo na inú 

hospodársku činnosť; to neplatí, ak ide o stavby pre 

bezpečnosť štátu, nedotknuteľnosť obydlia týmto 

ustanovením nie je dotknutá, (B) preukázať svoju 

totožnosť a miesto pobytu, (C) strpieť výkon 

štátneho dozoru, poskytnúť súčinnosť a vytvoriť 

primerané  materiálne a technické podmienky na 

výkon štátneho dozoru, (D) podať vysvetlenie o 

skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho 

dozoru; vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním 

spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe 

alebo blízkej osobe, (E) dostaviť sa na predvolanie 

na účel podania vysvetlenia alebo predloženia 
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požadovaných dokladov, (F) predložiť požadované 

prvopisy dokladov, spisov a iných písomností, (G) 

umožniť odobratie vzoriek, (H) odovzdať po výzve 

zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov exempláre a prvopisy 

dokladov a iných písomností, (I) umožniť odňatie 

exemplárov a prvopisov dokladov a iných 

písomností, ak ich neodovzdali dobrovoľne po výzve 

podľa ustanovenia § 20 ods. 5 písm. h) zákona 

o ochrane, (J) umožniť identifikáciu a kontrolu 

exemplárov, odčítať označenie a manipulovať s 

nimi; kontrolovaná osoba je povinná na požiadanie 

zamestnanca orgánu štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov fyzicky manipulovať s 

exemplármi, vrátane zabezpečenia odčítania ich 

označenia, (K) umožniť používanie technických 

prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, 

video dokumentácie a zvukových záznamov 

potrebných na výkon štátneho dozoru, ak ich 

použitie nezakazujú osobitné predpisy, (L) zdržať 

sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán 

štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov 

podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. c) zákona 

o ochrane, (M) zastaviť vozidlo na účely podľa 

ustanovenia § 20 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane, 

(N) umožniť kontrolovať  a prehľadať vozidlo, 

vrátane  obsahu batožiny v ňom  na účely podľa 

ustanovenia § 20 ods. 3 písm. e) zákona o ochrane, 

(O) vykonať opatrenia nariadené orgánom štátneho 

dozoru vo veciach ochrany exemplárov podľa 

ustanovenia § 20 ods. 13 zákona o ochrane a podať 

o nich a o ich výsledku v určenej lehote správu 

tomuto orgánu, (P) zabezpečiť, aby počas výkonu 

štátneho dozoru nedošlo k strate, úniku alebo úletu 

exemplárov, ako aj k ich odcudzeniu“ (ustanovenie 

§ 20 ods. 5 zákona o ochrane). 

„Zamestnanci orgánov štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov sú povinní (A) preukázať sa 

služobným preukazom alebo osobitným písomným 

poverením na výkon štátneho dozoru, (B) vydať 

kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí 

exemplárov, prvopisov dokladov a iných písomností 

a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, 

zničením, poškodením alebo zneužitím, (C) 

odovzdať kontrolovanej osobe odobrané 

exempláre, prvopisy dokladov a iných písomností, 

ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku, 

o inom správnom delikte alebo o zhabaní podľa 

zákona o ochrane, (D) zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone 

štátneho dozoru s výnimkou poskytnutia takto 

získaných informácií orgánu činnému v trestnom 

konaní na účely trestného stíhania“ (ustanovenie § 

20 ods. 6 zákona o ochrane). 

„Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické 

osoby sú povinné v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť 

orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany 

exemplárov súčinnosť pri výkone štátneho dozoru. 

Osoba, ktorá sa dostaví na predvolanie podľa 

ustanovenia § 20 ods. 5 písm. e) zákona o ochrane, 

má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného 

predpisu. Nárok zaniká, ak ho oprávnená osoba 

neuplatní do piatich pracovných dní odo dňa, keď 

sa dostavila na predvolanie“ (ustanovenie § 20 ods. 

7 zákona o ochrane). 

„Vydavatelia tlače a poskytovatelia internetových 

služieb, správcovia a prevádzkovatelia webových 

stránok sú povinní na základe žiadosti orgánu 

štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov 

oznámiť totožnosť a adresu podávateľa inzerátu, 

akékoľvek ďalšie údaje o podávateľovi inzerátu, 

ako aj o osobách, ktoré na inzerát reagovali, 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu štátneho dozoru“ 

(ustanovenie § 20 ods. 8 zákona o ochrane).   

„Dopravcovia sú povinní na základe žiadosti orgánu 

štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov 

oznámiť najmä odosielateľov a adresátov a 

skutočných príjemcov nimi prepravovaných 

exemplárov, ako aj údaje o čase prepravy, 

množstve prepravovaných exemplárov a prípadne 

ďalšie nevyhnutné údaje, ak sú im známe“ 

(ustanovenie § 20 ods. 9 zákona o ochrane). 

„Ak sa zamestnancovi orgánu štátneho dozoru vo 

veciach ochrany exemplárov pri výkone štátneho 

dozoru kladie fyzický odpor alebo ak sa mu sťažuje 

alebo marí výkon iných úradných úkonov, alebo ak 

sa takýto odpor alebo prekážky očakávajú, môže 

orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany 

exemplárov požiadať Policajný zbor o súčinnosť a 

ochranu. Orgány Policajného zboru sú povinné 

poskytnúť zamestnancovi orgánu štátneho dozoru 

vo veciach ochrany exemplárov na základe jeho 

žiadosti potrebnú súčinnosť alebo ochranu, ak 

možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života 

alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor 

alebo marenie výkonu štátneho dozoru a poskytnúť 

potrebnú súčinnosť pri zisťovaní páchateľov 

priestupkov a iných správnych deliktov“ 

(ustanovenie § 20 ods. 10 zákona o ochrane). 
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„Pri výkone štátneho dozoru, ktorý si vyžaduje 

zaznamenať stav zistených skutočností priamo na 

mieste alebo zaznamenať dôležité informácie z 

vykonaných úkonov, orgán štátneho dozoru vo 

veciach ochrany exemplárov spíše záznam o 

zistených skutočnostiach alebo vykonaných 

úkonoch, ktorý obsahuje označenie orgánu 

štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov a 

osoby vykonávajúcej štátny dozor, miesto a čas 

zistenia skutočnosti alebo vykonania úkonu a ich 

stručný opis“ (ustanovenie § 20 ods. 11 zákona 

o ochrane). 

„Ak je na podklade zistených skutočností 

dostatočne odôvodnený záver, že protiprávneho 

konania sa dopustila kontrolovaná osoba, vypracuje 

orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany 

exemplárov protokol, ktorý obsahuje najmä 

označenie tohto orgánu a osoby vykonávajúcej 

štátny dozor, označenie kontrolovanej osoby, 

miesto a dátum vykonania kontroly, predmet 

kontroly a kontrolné zistenia s uvedením 

ustanovenia zákona o ochrane, ktoré bolo 

porušené. Orgán štátneho dozoru vo veciach 

ochrany exemplárov je pri výkone štátneho dozoru 

povinný s protokolom oboznámiť kontrolovanú 

osobu, ktorá má právo sa v stanovenej lehote 

vyjadriť ku kontrolným zisteniam. Ak sa 

kontrolovaná osoba nevyjadrí v stanovenej lehote, 

má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam 

námietky. Lehotu na vyjadrenie môže orgán 

štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov z 

dôležitých dôvodov na základe žiadosti 

kontrolovanej osoby predĺžiť. Ak boli ku 

kontrolným zisteniam uvedeným v protokole 

podané námietky preukazujúce nesprávnosť 

kontrolných zistení, orgán štátneho dozoru vo 

veciach ochrany exemplárov vypracuje dodatok 

k protokolu“ (ustanovenie § 20 ods. 12 zákona 

o ochrane). 

„Ak je to možné a účelné, orgán štátneho dozoru 

vo veciach ochrany exemplárov kontrolovanej 

osobe v protokole nariadi vykonanie opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov, a to 

bezodkladne po nariadení alebo v určenej lehote. 

Kontrolovaná osoba je povinná predložiť tomuto 

orgánu písomnú správu o splnení opatrení do 

siedmich dní od ich vykonania“ (ustanovenie § 20 

ods. 13 zákona o ochrane). 

„Ak nebolo zistené porušenie zákona o ochrane, 

orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany 

exemplárov vypracuje záznam, ktorý obsahuje 

najmä označenie tohto orgánu, predmet štátneho 

dozoru, miesto a čas vykonania štátneho dozoru, 

kontrolné zistenia a dátum vypracovania záznamu; 

ak orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany 

exemplárov nezistil subjekt zodpovedný za 

protiprávne konanie, vypracuje zápis 

z objasňovania“ (ustanovenie § 20 ods. 14 zákona 

o ochrane).  

„Štátny dozor je ukončený dňom doručenia 

písomného oznámenia o ukončení štátneho dozoru 

kontrolovanej osobe alebo vypracovaním zápisu z 

objasňovania. Za deň, keď sa orgán štátneho 

dozoru vo veciach ochrany exemplárov dozvedel o 

porušení povinnosti vyplývajúcej zo zákona o 

ochrane, všeobecne záväzných právnych predpisov 

vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov 

a povinnosti vyplývajúcej z povolenia, potvrdenia 

alebo z iného rozhodnutia vydaného na základe 

zákona o ochrane alebo osobitných predpisov sa 

považuje deň ukončenia štátneho dozoru“ 

(ustanovenie § 20 ods. 15 zákona o ochrane). 

„Orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany 

exemplárov môže uložiť fyzickej osobe poriadkovú 

pokutu od 100 eur do 1000 eur a podnikateľovi  

alebo právnickej osobe od 500 eur do 7 000 eur 

za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu 

štátneho dozoru alebo za nesplnenie povinností 

podľa ustanovenia § 20 ods. 5 zákona o ochrane; 

orgán štátneho dozoru vo veciach ochrany 

exemplárov môže uložiť poriadkovú pokutu osobe, 

ktorá sa nedostaví na predvolanie bez náležitého 

ospravedlnenia alebo odoprie podať vysvetlenie 

alebo nepredloží potrebné doklady. Poriadkovú 

pokutu možno uložiť aj opakovane. Výnosy z 

poriadkových pokút sú príjmom Environmentálneho 

fondu. Správcom pohľadávky štátu z uložených 

poriadkových pokút je Environmentálny fond“ 

(ustanovenie § 20 ods. 16 zákona o ochrane). 

„Ak sa predvolaná osoba nedostaví na opakované 

predvolanie na podanie vysvetlenia, môže ju orgán 

štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov 

dať predviesť prostredníctvom príslušného útvaru 

Policajného zboru“ (ustanovenie § 20 ods. 17 

zákona o ochrane).  

„Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa 

zákona o ochrane sa primerane vzťahuje osobitný 

predpis“ (ustanovenie § 20 ods. 18 zákona 

o ochrane). 
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„Ak príslušník spravodajskej služby pri plnení 

služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže 

svoju príslušnosť podľa osobitných predpisov, 

ustanovenia § 20 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. e) 

a ods. 5 písm. b) a n) zákona o ochrane sa 

nepoužijú“ (ustanovenie § 20 ods. 19 zákona 

o ochrane). 

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť vlastného 

textu novely sú predmetom tohto príspevku len 

vybrané zmeny. Z uvedeného dôvodu 

odkazujeme aj na plné znenie novely, 

zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. februára 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

FINANČNÁ POMOC PRE SENIOROV 

 

Snaha o zabezpečenie očkovania jednej 

z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – 

seniorov, sa pretavila aj do legislatívnej činnosti 

Národnej rady Slovenskej republiky. Motiváciou 

mala byť pôvodne finančná čiastka 500 eur, 

v podobe očkovacie poukazu. Národná rada 

Slovenskej republiky však v priebehu 

legislatívneho procesu tento prístup zmenila 

a v rámci novely schválila motiváciu v podobe 

rôzne odstupňovanej finančnej pomoci pre 

seniorov. 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 09. 

decembra 2021 zákon č. 469/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2021 Z. z. 

o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o mimoriadnych opatreniach“).  

➔ Cieľ novely 
 

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy snaha 

zvýšiť záujem verejnosti o očkovanie. Pôvodne sa 

rátalo s očkovacími poukazmi, ktoré by sa mohli 

použiť vo vybraných podnikoch, napr. v hoteloch, 

penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ako aj na 

kultúrne podujatia v divadlách, galériách a kinách, 

taktiež vo vybraných službách, akými sú napr. 

kaderníctva, kozmetické a masérske salóny, 

posilňovne a športové kluby. Napokon však 

z očkovacích poukazov vzišlo a Národná rada 

Slovenskej republiky prijala novelou s právnou 

úpravou „finančnej pomoci pre seniorov“. 

Podstatou novely je doplnenie dvoch nových 

ustanovení ((1) ustanovenie § 30t zákona 

o mimoriadnych opatreniach („Finančná pomoc 

pre seniorov“) a (2) ustanovenie § 33b zákona 

o mimoriadnych opatreniach), ktorých obsah 

v tomto príspevku priblížime.  

➔ Finančná pomoc pre seniorov 
 

„Na podporu protipandemických opatrení 

poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc pre 

seniorov vo výške podľa ustanovenia § 30t ods. 2  

 

zákona o mimoriadnych opatreniach pre jednu 

fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky: (A) do 

konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov, (B) 

má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území 

Slovenskej republiky, (C) absolvovala očkovanie na 

území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID- 

19 spôsobenému korona vírusom SARS CoV-2 (1) 

posilňovacou dávkou očkovacej látky do 31. 

decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na 

takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie 

absolvuje do 15. januára 2022 alebo (2) druhou 

dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. 

decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 

na takéto očkovanie registrovala a ak toto 

očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 alebo (3) 

prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 

2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. 

decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a 

ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022 

alebo (4) jednodávkovou očkovacou látkou do 31. 

decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala 

očkovanie posilňovacou dávkou očkovacej látky“ 

(ustanovenie § 30t ods. 1 zákona o mimoriadnych 

opatreniach). 

 

„Ak ide o fyzickú osobu, ktorá absolvovala 
očkovanie (A) podľa ustanovenia § 30t ods. 1 písm. 
c) prvého bodu zákona o mimoriadnych 
opatreniach, poskytne sa jej finančná pomoc pre 
seniorov vo výške 300 eur, (B) podľa ustanovenia § 
30t ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona 
o mimoriadnych opatreniach, poskytne sa jej 
finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur, (C) 
podľa ustanovenia § 30t ods. 1 písm. c) tretieho 
bodu zákona o mimoriadnych opatreniach, 
poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo 
výške 200 eur, (D) podľa ustanovenia § 30t ods. 1 
písm. c) štvrtého bodu zákona o mimoriadnych 
opatreniach, poskytne sa jej finančná pomoc pre 
seniorov vo výške 200 eur“ (ustanovenie § 30t ods. 
2 zákona o mimoriadnych opatreniach). 
 
„Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre 
seniorov možno používať údaje z databázy 
fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu 
COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-
2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych 
informácií. Národné centrum zdravotníckych 
informácií je povinné poskytnúť ministerstvu 
financií údaje v rozsahu podľa ustanovenia § 30t 
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ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach. Pre 
posúdenie splnenia podmienok podľa ustanovenia § 
30t ods. 4 zákona o mimoriadnych opatreniach sú 
záväzné údaje uvedené v databáze Národného 
centra zdravotníckych informácií“ (ustanovenie § 
30t ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach). 
 
„Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre 
seniorov ministerstvo financií môže získavať a 
spracovávať údaje o fyzickej osobe podľa 
ustanovenia § 30t ods. 1 zákona o mimoriadnych 
opatreniach  v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum 
narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum 
absolvovania príslušnej dávky očkovacej látky 
potrebnej na poskytnutie finančnej pomoci pre 
seniorov a dátum registrácie na očkovanie na účely 
posúdenia splnenia podmienok podľa ustanovenia § 
30t ods. 1 písm. c) zákona o mimoriadnych 
opatreniach“ (ustanovenie § 30t ods. 4 zákona 
o mimoriadnych opatreniach). 
 
„Finančnú pomoc pre seniorov môže poskytovať 
ministerstvo financií prostredníctvom 
poskytovateľa univerzálnej služby; na tento účel 
ministerstvo financií uzatvorí s poskytovateľom 
univerzálnej služby dohodu o spolupráci“ 
(ustanovenie § 30t ods. 5 zákona o mimoriadnych 
opatreniach). 
  
„Poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa 
považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov 
štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu“ 
(ustanovenie § 30t ods. 6 zákona o mimoriadnych 
opatreniach). 
 
„Vláda môže nariadením na účely splnenia 
podmienok podľa ustanovenia § 30t ods. 1 zákona 
o mimoriadnych opatreniach ustanoviť predĺženie 
lehôt na absolvovanie očkovania proti ochoreniu 
COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS CoV-2 
alebo predĺženie lehôt na registráciu na takéto 
očkovanie, najviac však o osem týždňov, vrátane 
ustanovenia podmienok predĺženia lehôt na 
absolvovanie takéhoto očkovania alebo na takúto 
registráciu“ (ustanovenia § 30t ods. 7 zákona 
o mimoriadnych opatreniach).  
  

„Ministerstvo financií je oprávnené činnosti 
súvisiace s poskytovaním finančnej pomoci pre 
seniorov zabezpečiť prostredníctvom poverenej 
osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v 
zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej 
pôsobnosti ministerstva financií; na tieto účely je 
poverená osoba oprávnená získavať a spracovávať 
údaje v rozsahu podľa ustanovenia § 30t ods. 4 
zákona o mimoriadnych opatreniach“ (ustanovenie 
§ 30t ods. 8 zákona o mimoriadnych opatreniach). 
 
„Finančnú pomoc pre seniorov podľa ustanovenia § 
30t ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach 
nemožno poskytovať v súbehu“ (ustanovenie § 30t 
ods. 9 zákona o mimoriadnych opatreniach). 

➔ Ustanovenie § 33b zákona 
o mimoriadnych opatreniach 

 

Druhou zmenou, ktorú novela do zákona 
o mimoriadnych opatreniach priniesla, je 
doplnenie nového ustanovenia § 33b zákona 
o mimoriadnych opatreniach. 

„Počas obdobia pandémie možno bežné výdavky 

rozpočtované v rozpočtovom roku 2021 na podporu 

poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na 

riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času 

vojny a vojnového stavu, ktoré neboli z výdavkov 

štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 

2021, použiť až do 31. decembra 2022; tieto 

výdavky viaže ministerstvo financií na základe 

oznámenia príslušného správcu kapitoly. 

Ministerstvo financií povolí v roku 2022 

prekročenie limitu výdavkov o sumu takto 

viazaných prostriedkov“ (ustanovenie § 33b ods. 1 

zákona o mimoriadnych opatreniach). 

„Ustanovenia osobitného predpisu o  úprave 
schodku štátneho rozpočtu sa rovnako uplatnia aj 
na prostriedky podľa ustanovenia § 33b ods. 1 
zákona o mimoriadnych opatreniach“ (ustanovenie 
§ 33b ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach. 
 
Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia (11. 
decembra 2021). 
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NOVELA ZÁKONA O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO 
PRÁVA 

Rok 2022 bude okrem iného unikátnym tým, že 

práve počas tohto roka sa po prvý krát 

uskutočnia v jeden deň voľby do orgánov 

samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov 

samosprávnych krajov. Novela zákona 

o podmienkach výkonu volebného práva 

predstavuje rámec na prípravu podmienok pre 

prácu členov okrskových volebných komisií 

zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a 

sčítania hlasov, ako aj podmienok pre činnosť 

odborných sumarizačných útvarov 

zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, 

pretože na nich budú kladené najvyššie nároky 

práve v tento volebný deň. 

Dňa 02. decembra 2021 Národná rada Slovenskej 

republiky prijala zákon č. 512/2021 Z. z. (ďalej len 

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

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o výkone volebného práva“) a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona 

o výkone volebného práva dochádza novelou aj 

k zmene a doplneniu: (A) zákona č. 181/2014 Z. z. 

o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 

č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o volebnej kampani“), (B) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“), (C) zákona č. 162/2015 Z. 

z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „SSP“) a (D) zákona č. 

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o bankách“).  

Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť vlastného 
textu novely prinášame v tomto príspevku len 
prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela do 
právneho poriadku Slovenskej republiky prináša 
a odkazujeme aj na jej plné znenie, zverejnené 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
 
(1) Úprava ustanovení o prekážke práva voliť. 
 

Novelou sa upravuje ustanovenie § 4 zákona 
o výkone volebného práva z dôvodu 
neopodstatnenosti členenia tohto ustanovenia § 4 
zákona o výkone volebného práva na písmená. 
Zároveň sa dopĺňa možnosť ustanoviť v čase 
pandémie a v príčinnej súvislosti s ňou osobitným 
zákonom podmienky, za ktorých sa prekážka práva 
voliť na voličov, ktorým bolo zákonom ustanovené 
obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany 
verejného zdravia, nebude vzťahovať a títo budú 
môcť uplatniť svoje aktívne volebné právo. Cieľom 
úpravy je umožniť hlasovať aj voličom, ktorí by sa 
za iných okolností z dôvodu pandémie ochorenia 
COVID-19 nemohli zúčastniť volieb (ustanovenie § 
4 zákona o výkone volebného práva). 
 
(2) Ustanovenie povinnosti obce informovať 
voličov o utvorení volebných okrskov s 
vymedzením ich územného obvodu, ako aj o 
adrese volebnej miestnosti na úradnej tabuli 
obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené. 
 
Mnohé obce informovali týmto spôsobom voličov aj 
bez uvedenej zákonnej povinnosti, avšak aplikačná 
prax poukázala na potrebu zakotviť túto povinnosť 
explicitne v zákone o výkone volebného práva z 
dôvodu, že viaceré obce svojich voličov o týchto 
skutočnostiach neinformovali vôbec, z čoho 
vznikali nedorozumenia a spory. Zároveň sa ukladá 
povinnosť v súlade so zákonom č. 184/1999 Z. z. o 
používaní jazykov národnostných menšín v znení 
neskorších predpisov informovať voličov v obciach, 
v ktorých majú obyvatelia právo používať jazyk 
národnostnej menšiny, aj v príslušnom jazyku tejto 
menšiny (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o výkone 
volebného práva). 
 
(3) Ustanovenie minimálneho počtu členov 
okrskovej volebnej komisie v Bratislave 
a v Košiciach. 
 
Minimálny počet členov okrskovej volebnej komisie 
v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a 
v meste Košice vo voľbách do orgánov územnej 
samosprávy, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v 
rovnakom čase, sa ustanovuje na 7. Okrskové 
volebné komisie v týchto mestách zisťujú výsledky 
volieb nielen do orgánov mesta, ale aj do orgánov 
mestských častí a v spojených voľbách aj do 
orgánov samosprávnych krajov, s čím je spojená 
vyššia náročnosť procesu sčítavania hlasov 
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(ustanovenia § 18 ods. 2 a § 195b ods. 1 zákona 
o výkone volebného práva). 
 
(4) Zabezpečenie nároku členov volebných 
komisií všetkých stupňov na odmenu. 
 
Doposiaľ členovia okresných volebných komisií, 
členovia volebných komisií samosprávnych krajov a 
členovia obvodných volebných komisií nemali 
zákonný nárok na odmenu za výkon svojej funkcie. 
Toto nerovnoprávne postavenie vzniklo v minulosti 
pri tvorbe zákonov pre jednotlivé druhy volieb a 
nepodarilo sa ho ani pri tvorbe jednotného 
právneho predpisu odstrániť. Pri voľbách do 
orgánov územnej samosprávy konaných v jeden 
deň, kedy budú kladené mimoriadne nároky na 
všetkých členov volebných komisií, by reálne mohol 
vzniknúť vážny problém so získavaním členov 
volebných komisií (ustanovenie § 36 ods. 4 zákona 
o výkone volebného práva). 
 
(5) Upresnenie postupu pri podaní žiadosti o 
vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý za voliča 
prevezme iná, ním určená osoba. 
 
Najmä sa zabezpečuje, aby obec mala oprávnenie 
žiadať preukázanie totožnosti občianskym 
preukazom osobou, ktorá preberá hlasovací 
preukaz a zároveň sa ukladá povinnosť prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 
Reaguje sa tým na možné obavy z preberania 
hlasovacích preukazov neoprávnenými osobami 
(ustanovenie § 46 ods. 6 zákona o výkone 
volebného práva). 
 
(6) Doplnenie povinnosti pre splnomocnenca 
politickej strany alebo koalície pri doručení 
kandidátnej listiny preukázať svoju totožnosť 
občianskym preukazom. 
 
Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené 
ustanoveným spôsobom, sa totiž neprihliadalo a 
práve nemožnosť vyžiadať si preukaz totožnosti 
splnomocnenca vyvolávala pochybnosti, či 
kandidátna listina bola doručená spôsobom 
ustanoveným v zákone o výkone volebného práva, 
t. j. skutočne osobou uvedenou v oznámení o 
určení splnomocnenca politickej strany alebo 
koalície (ustanovenia § 50 ods. 1 a § 80 ods. 1 
zákona o výkone volebného práva). 
 
(7) Ustanovenie povinnosti informovať voličov o 
utvorení volebných obvodov, o počtoch  
poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja v 
nich a o sídlach obvodných volebných komisií na 

úradnej tabuli úradu samosprávneho kraja a na 
jeho webovom sídle (ustanovenie § 134 ods. 2 
zákona o výkone volebného práva).  
 
(8) Ustanovenie, v zmysle ktorého kandidát bez 
politickej príslušnosti vo voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov môže doručiť kandidátnu 
listinu aj prostredníctvom splnomocnenej osoby. 
 
Novela vychádza z aplikačnej praxe, keď na 

jestvujúci problém poukázala aj Štátna komisia pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán a 

prijala uznesenie, ktorým konštatovala, že 

zapisovateľ volebnej komisie môže prevziať 

kandidátnu listinu od kandidáta aj mimo sídla 

komisie, napr. v priestoroch zdravotníckeho 

zariadenia, alebo od osoby, ktorú kandidát 

písomne splnomocnil na odovzdanie jeho 

kandidátnej listiny. Okrem toho sa touto 

problematikou zaoberal aj Ústavný súd Slovenskej 

republiky, ktorý skonštatoval, že zákonodarca 

nemá v ustanovení § 139  ods. 1 zákona o výkone 

volebného práva záujem vylúčiť nezávislého 

kandidáta z možnosti splnomocniť tretiu osobu na 

doručenie kandidátnej listiny zapisovateľovi 

volebnej komisie samosprávneho kraja. Problém 

totiž spočíval v tom, že ak kandidátnu listinu 

kandidáta bez politickej príslušnosti doručila 

zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho 

kraja iná osoba ako samotný kandidát, zapisovateľ 

ju spravidla odmietol prevziať a ak ju aj prevzal, 

potom na ňu volebná komisia samosprávneho kraja 

neprihliadala, pretože kandidátna listina nebola 

doručená ustanoveným spôsobom. V takom prípade 

nebolo možné ani podať žalobu na súd proti 

nezaregistrovaniu kandidáta, keďže sa o 

„neprihliadaní na kandidátnu listinu“ nevydalo 

rozhodnutie (ustanovenia § 139 ods. 1 a § 144 ods. 

1 zákona o výkone volebného práva). 

(9) Zabezpečenie, aby vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí každá okrsková  

volebná komisia, resp. každá miestna volebná 

komisia zasielala svoju zápisnicu volebnej 

komisii vyššieho stupňa elektronicky. 

 

Uvedeným opatrením sa zníži chybovosť v 

zápisniciach, uľahčí sa práca okrskovej volebnej 

komisie a miestnej volebnej komisie a skvalitní a 

zrýchli sa zisťovanie výsledkov volieb. Okrsková 

volebná komisia v tomto prípade zabezpečí 

doručenie jedného rovnopisu vytlačenej a 

podpísanej zápisnice obci a v hlavnom meste 
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Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice 

prostredníctvom mestskej časti do troch dní mestu. 

Miestna volebná komisia zabezpečí doručenie 

vytlačeného a podpísaného rovnopisu zápisnice 

prostredníctvom obce do troch dní príslušnému 

okresnému úradu. Obdobne sa upravuje povinnosť 

vyhotoviť zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom 

obvode a zápisnicu o výsledku volieb v obci 

elektronicky (ustanovenia § 185 ods. 2 až 4, § 187 

ods. 1 a § 188 ods. 1 a 3 zákona o výkone 

volebného práva). 

 

(10) Ustanovenie limitu nákladov pre 

kandidátov, ktorí budú kandidovať na viac 

funkcií – zákon o volebnej kampani. 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v 

jeden deň. V takýchto voľbách preto bude môcť 

jeden kandidát kandidovať až na štyri rôzne 

funkcie a v prípade hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a mesta Košice až na šesť 

funkcií. Vzhľadom na uvedené je potrebné 

ustanoviť limit nákladov pre kandidátov, ktorí budú 

kandidovať na viac funkcií, pričom sa ustanovuje, 

že limity nákladov kandidátov na jednotlivé 

funkcie, ktoré sú už zákonom ustanovené, sa budú 

sčítavať (ustanovenie § 6 ods. 1 a 3 zákona 

o volebnej kampani). 

 

(11) Úprava dňa, určujúceho začiatok doby, kedy 

je zakázané zverejňovať informácie o 

kandidujúcich subjektoch v rozhlasovom 

vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci 

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v 

periodických publikáciách, neperiodických 

publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. 

 

Uvedenou úpravou sa zosúladí počítanie začiatku a 
konca dôb, ktoré sú už v zákone o volebnej 
kampani ustanovené a ktoré sa viažu ku dňu 
konania volieb. Ide napríklad o vedenie volebnej 
kampane, zverejňovanie volebných prieskumov ako 
aj volebných ankiet, vkladanie finančných 
prostriedkov na osobitný platobný účet a podobne 
(ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o volebnej 
kampani). 

(12) Úprava ustanovenia o volebnom prieskume 
a volebnej ankete. 
 
Predchádzajúca právna úprava zákona o volebnej 
kampani neobsahovala definíciu volebného 

prieskumu. Aplikačná prax však priniesla otázky, čo 
sa vlastne považuje za volebný prieskum, za 
zverejnenie ktorého je v čase „volebného 
moratória“ možné uložiť sankciu. Z uvedených 
dôvodov sa ustanovuje základná definícia 
volebného prieskumu v zákone o volebnej kampani. 
V ustanovení § 17 ods. 3 zákona o volebnej 
kampani sa ustanovuje zákaz zverejňovať volebné 
prieskumy v čase 48 hodín predo dňom konania 
volieb. Okrem toho, vzhľadom na rozširujúce sa 
zverejňovanie rôznych prieskumov z 
nedôveryhodných zdrojov, ktoré sa vydávali za 
volebné prieskumy, avšak neboli vykonané na 
základe všeobecne uznávaných štatistických 
metód, ktoré používajú profesionálne prieskumné 
agentúry u nás aj v zahraničí, často zverejňované 
aj samotnými kandidujúcimi subjektmi, ktoré sú 
spôsobilé ovplyvniť mienku voličov a tým aj ich 
rozhodnutie vo voľbách, zavádza sa pojem volebná 
anketa, ktorá je kvalitatívne odlišná od volebného 
prieskumu podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona 
o volebnej kampani Zverejňovať výsledky 
volebných ankiet v čase 48 hodín predo dňom 
konania volieb je taktiež zakázané. Zároveň sa 
upresňuje postup, akým je možné v deň volieb 
vykonávať prieskumy verejnej mienky, tzv. „exit 
poll“ tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu 
voličov a nebol narušený priebeh hlasovania. 
V ustanovení § 17 ods. 5 zákona o volebnej 
kampani sa ustanovuje explicitný zákaz 
zverejňovania výsledkov týchto prieskumov až do 
skončenia hlasovania, čo korešponduje so zákazom 
zverejňovať výsledky volebných prieskumov a 
volebných ankiet (ustanovenie § 17 zákona 
o volebnej kampani). 
 
(13) Predĺženie subjektívnej a objektívnej 
lehoty na uloženie pokuty za porušenie zákona 
o volebnej kampani. 
 
Aplikačná prax ukázala, že jednoročná subjektívna 
lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o 
volebnej kampani v niektorých prípadoch 
nepostačuje na riadne prešetrenie veci a vydanie 
právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v 
správnom konaní. V praxi pravidelne dochádza k 
nahromadeniu veľkého počtu podnetov týkajúcich 
sa podozrenia z porušenia zákona o volebnej 
kampani v čase volebnej kampane, pričom ich 
preverenie a prípadné vykonanie správneho 
konania je časovo náročné, avšak subjektívna 
lehota na uloženie pokuty plynie už odo dňa, kedy 
sa kontrolný a sankčný orgán dozvedel o porušení 
zákona o volebnej kampani. Z uvedeného dôvodu 
dochádza k predĺženiu subjektívnej lehoty z 
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jedného roka na tri roky a objektívnej lehoty z 
troch rokov na päť rokov (ustanovenie § 19 ods. 
14 a 15 zákona o volebnej kampani). 
 
(14) Nahradenie slov „poslanci bez politickej 
príslušnosti“ slovami „nezávislí poslanci 
(ustanovenie § 14 ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení) a slov „kandidát bez politickej 
príslušnosti“ slovami „nezávislý kandidát“ 
(ustanovenia § 295, § 305 a § 312d SSP). 
 
(15) Vytvorenie legislatívnych predpokladov, 
ktorými sa podľa zákona o volebnej kampani 
zabezpečuje vyššia transparentnosť pri využití 
zákonného práva kandidovať vo voľbách – zákon 
o bankách. 
 
V zákone o bankách dochádza k zavedeniu zmien, 
obsahom ktorých je ustanoviť povinnosť pre banky 
a pobočky zahraničných bánk zriadiť a viesť na 
žiadosť dotknutých osôb (politická strana, kandidát 
na prezidenta Slovenskej republiky a kandidát vo 
voľbách do orgánov územnej samosprávy) osobitný 
platobný účet, na ktorom sa vedú finančné 
prostriedky na úhradu nákladov na volebnú 
kampaň. Konkrétne parametre tohto platobného 
účtu sú ustanovené v zákone o volebnej kampani. 
Banka a pobočka zahraničnej banky budú povinné 
takýto platobný účet zriadiť a viesť. Za správnosť 
údajov uvádzaných na zriadenom osobitnom 
platobnom účte a za dodržiavanie pravidiel vedenia 
osobitného platobného účtu v súlade so zákonom o 
volebnej kampani v plnom rozsahu zodpovedá 
kandidujúci subjekt. Zároveň sa ustanovuje, že 
banka a pobočka zahraničnej banky, nie sú povinné 

zriadiť a viesť osobitný platobný účet, ak by jeho 
zriadenie bolo v rozpore so zákonom č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
pred legalizáciou“). Banka a pobočka zahraničnej 
banky sú tiež oprávnené zrušiť už zriadený osobitný 
platobný účet, ak sa preukázateľne zistí, že 
vlastník účtu (kandidujúci subjekt) používa účet v 
rozpore so zákonom o ochrane pred legalizáciou 
(ustanovenie § 27g zákona o bankách). 
 
(15) Prelomenie bankového tajomstva pre 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na 
účely kontroly vedenia volebnej kampane podľa 
zákona o volebnej kampani v rozsahu 
nevyhnutnom na preverenie, či vlastník účtu, z 
ktorého boli finančné prostriedky prevedené na 
osobitný platobný účet kandidáta, je totožný s 
informáciou, ktorú má na požiadanie 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
kandidát o vlastníkovi účtu, z ktorého boli 
finančné prostriedky prevedené na osobitný 
platobný účet, preukázať. Vytvárajú sa tak 
legislatívne predpoklady pre kontrolu 
dodržiavania pravidiel vedenia volebnej 
kampane kandidujúcimi subjektmi vo voľbách 
podľa zákona o volebnej kampani, v tomto 
prípade kontroly dodržiavania obmedzenia 
možnosti prijatia daru (ustanovenie § 91 ods. 4 
písm. ad) zákona o bankách). 
 
Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 01. 
januára 2022 a (B) dňa 01. apríla 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

PREHĽAD AKTUÁLNYCH SCHÉM ŠTÁTNEJ POMOCI PRE 
PODNIKATEĽOV

Podpora štátu vo vzťahu k osobám, 

podnikajúcim na jeho území je v dnešnej 

pandemickej dobe nesmierne dôležitá. V časoch 

hospodárskeho a ekonomického útlmu je 

množstvo podnikateľských subjektov na pokraji 

svojho prežitia, odkázaných práve na pomoc zo 

strany štátu. Na záver prinášame prehľad 

najdôležitejších schém štátnej pomoci pre 

podnikateľov. 

(1) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU 
INOVATÍVNYCH PODNIKOV S OBMEDZENÝM 
PRÍSTUPOM K ÚVEROVÉMU FINANCOVANIU 
ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 
– SIH (MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Účelom pomoci je zmiernenie dopadov vyhlásenia 
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 na území 
Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory na 
zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej 
situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so 
šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a 
hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov. 
Cieľom pomoci je napomôcť inovatívnym mikro, 
malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“), 
ktoré nemajú prístup k úverovému financovaniu, 
preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené 
pandémiou COVID-19 za účelom udržania 
zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú 
kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a 
zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského 
prostredia a zachovať strategické a kritické 
procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-
19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky. 
Pomoc je možné poskytnúť na opatrenia, zamerané 
na zabezpečenie likvidity a prístupu k financovaniu 
pre inovatívne podniky, ktoré v tomto období čelia 
náhlemu nedostatku, aby sa tieto mohli spamätať 
zo súčasnej situácie. 
 
(2) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU 
NAPLNENIA ZÁKLADNEJ ÚROVNE POTRIEB 
LIKVIDITY ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU 
COVID-19 – SIH (MINISTERSTVO DOPRAVY 
A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Účelom pomoci je zmiernenie dopadov vyhlásenia 
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 na území 

Slovenskej republiky, a prijatie rámca podpory na 
zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej 
situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so 
šírením ochorenia COVID-19 na likviditu a 
hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov. 
Cieľom pomoci je napomôcť MSP preklenúť 
nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-
19 za účelom udržania zamestnanosti, urýchlene 
podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok 
podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu 
podnikateľského prostredia a zachovať strategické 
a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia 
vírusu COVID-19 so zachovaním stability a 
minimalizácie paniky.  
 
(3) SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS DM – 4/2020 
ZÁRUČNÝ NÁSTROJ NA ZMIERNENIE OBMEDZENÍ 
SPÔSOBENÝCH CHOROBOU COVID-19 (ZÁRUKA 
A BONIFIKÁCIU ÚROKU) (MINISTERSTVO DOPRAVY 
A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Účelom pomoci je napomôcť malým a stredným 
podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami 
(obmedzeným prístupom ku kapitálu) v dôsledku 
obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 a 
umožniť takýmto MSP realizáciu sociálnych 
opatrení spočívajúcich najmä v udržaní pracovných 
miest napriek krízovej situácii. 
 
(4) SCHÉMA NA PODPORU REALIZÁCIE 
SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ V PROSTREDÍ MIKRO, 
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV 
(MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa 
tejto schémy je podpora projektov zameraných na 
sociálne inovácie podľa tejto schémy realizované 
v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im 
vyplývajú z právnych predpisov a právnych aktov 
Európskej únie a Slovenskej republiky. 
 
(5) SCHÉMA NA PODPORU ZAPÁJANIA MIKRO, 
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV DO 
PROGRAMOV EURÓPSKEJ ÚNIE (MINISTERSTVO 
DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa 
tejto schémy na realizáciu jednotlivých 
oprávnených projektov je podpora zapájania MSP 
do programov Európskej únie. 
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(6) SCHÉMA NA PODPORU INTELIGENTNÉHO 
PRIEMYSLU (MINISTERSTVO DOPRAVY 
A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa 
tejto schémy na realizáciu jednotlivých 
oprávnených projektov je podpora inteligentných 
inovácií v priemysle, t.j. zavádzanie riešení 
a/alebo technológií v zmysle princípov 
inteligentného priemyslu popísaných o. i. aj v 
Koncepcii inteligentného priemyslu pre Slovensko, 
ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 
490/2016 zo dňa 26. 10. 2016. Využitie princípov 
inteligentného priemyslu predstavuje 
prepojenie/zosieťovanie jednotlivých prvkov 
produkčného procesu, t.j., výrobných strojov, 
zariadení, využívajúcich veľké množstvo dát za 
účelom podstatne rýchlejšieho a správnejšieho 
rozhodovania (premena dát na informácie), 
zvýšenie efektívnosti a produktívnosti podnikových 
procesov, dosiahnutie decentralizácie, flexibility a 
individualizácie výroby, zníženie nákladov a 
šetrenie zdrojov a energie. Inteligentné sledovanie 
a vyhodnocovanie dát a transparentné procesy 
zároveň poskytnú podnikom neustály prehľad, 
ktorý im umožní pružne a rýchlo reagovať na zmeny 
na trhoch, nástroj na priebežnú optimalizáciu 
podnikových činností a zvyšovanie produktívnej a 
inovatívnej schopnosti s využitím kvalifikácie ľudí, 
bez dodatočných požiadaviek na objem 
manuálnych pracovných činností. 
 
(7) SCHÉMA NA PODPORU ROZVOJA 
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU 
(MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci je podporiť MSP, ktoré majú 
potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť 
prostredníctvom inovácií vlastných produktov, 
služieb alebo prostredia, realizovaných riešiteľmi 
projektu – oprávnenými realizátormi, ako aj zvýšiť 
podnikateľské zručnosti MSP-KP v oblasti 
vytvárania a inovovania vlastných obchodných 
modelov. 
 
(8) SCHÉMA NA PODPORU ZVYŠOVANIA 
ŠTANDARDOV VÝKONNOSTI A FUNKČNOSTI 
MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV 
GRANTOVOU FORMOU (MINISTERSTVO DOPRAVY 
A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa 
tejto schémy na realizáciu jednotlivých 
oprávnených projektov je (A) rozvoj MSP a zvýšenie 

ich konkurencieschopnosť prostredníctvom 
zvyšovania štandardov ich výkonnosti a funkčnosti, 
(B) nárast počtu konkurencieschopných MSP, (C) 
nárast počtu konkurencieschopných MSP 
znevýhodnených skupín, (D) zlepšenie spolupráce 
a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi pre 
veľké nadnárodné spoločnosti. 
 
(9) SCHÉMA NA PODPORU ZVYŠOVANIA 
INOVAČNEJ VÝKONNOSTI PODNIKATEĽSKÝCH 
SUBJEKTOV A KLASTROV (MINISTERSTVO 
HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa 
tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti 
ekonomiky Slovenskej republiky najmä 
prostredníctvom poskytovania teritoriálne 
dostupných, neadresných, adresných a 
komplexných poradenských služieb a podpory 
realizácie projektov v oblasti inovácií pre hlavných 
aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky 
a klastrové zoskupenia. 
 
(10) SCHÉMA NA PODPORU MALÉHO 
A STREDNÉHO PODNIKANIA V SR (MINISTERSTVO 
HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce 
MSP prostredníctvom komponentov schémy, ktoré 
umožnia prijímateľovi získať prístup k poznatkom a 
skúsenostiam s podnikaním a umožnia rásť a 
rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, 
na Jednotnom trhu Európskej únie, či trhoch 
tretích krajín pre zvýšenie ich 
konkurencieschopnosti a možnosti rastu na trhu. 
 
(11) SCHÉMA NA PODPORU 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A RASTU MALÝCH 
A STREDNÝCH PODNIKOU GRANTOVOU FORMOU 
(MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa 
tejto schémy na realizáciu jednotlivých 
oprávnených projektov je: (A) nárast vzniku a 
rozvoja inovatívnych, technologických firiem v 
regiónoch Slovenskej republiky; (B) zníženie miery 
nezamestnanosti prostredníctvom tvorby nových 
pracovných miest v regiónoch Slovenskej republiky; 
(C) nárast počtu konkurencieschopných MSP v 
regiónoch Slovenskej republiky; (D) podpora MSP 
pri napĺňaní podmienok špecifických regulácií 
Európskej únie; (E) nárast počtu 
konkurencieschopných podnikov znevýhodnených 
skupín; (F) zavádzanie rôznych typov inovácií do 
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praxe pre potreby spoločnosti; (G) zlepšenie 
spolupráce a prepojenia domácich MSP s 
dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti. 
 
(12) SCHÉMA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA 
(MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy je 
zameraná na nasledovné typy projektov 
zadefinovaných v Operačnom programe 
Integrovaná infraštruktúra: priemyselné výskumno-
vývojové centrá, ktoré budú realizovať výskumno-
vývojový projekt, dlhodobý strategický výskum a 
vývoj, projekty modernizácie výskumno- vývojovej 
infraštruktúry a kolaboratívny výskum a vývoj 
medzi výskumnými organizáciami a 
podnikateľskými subjektmi, výskumno-vývojové 
projekty medzinárodnej spolupráce v doménových 
oblastiach špecializácie RIS3 SK. Pomoc na výskum, 
vývoj môže prispieť k udržateľnému 
hospodárskemu rastu, posilneniu 
konkurencieschopnosti, zvýšeniu zamestnanosti 
ako aj k zmierneniu zlyhania trhu v súvislosti 
pozitívnymi externalitami, neúplnými a 
asymetrickými informáciami a zlyhaním 
koordinácie. Vysokokvalitné výskumné 
infraštruktúry sú potrebné pre prelomový výskum, 
priťahujú odborníkov a sú dôležité na podporu 
nových IKT a kľúčových podporných technológií. Na 
verejné výskumné infraštruktúry by mali 
nadväzovať partnerstvá s priemyselným 
výskumom. 
 
(13) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU 
INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU 
(MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Účelom pomoci je poskytnutie investičnej pomoci 
na zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch a 
zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov v 
regionálnom, národnom a európskom priestore 
prostredníctvom podpory realizácie inovačných 
aktivít. Projekty musia smerovať k inovácii 
produktu a/alebo procesu a metódy a musia 
prinášať nové alebo významne vylepšené riešenia, 
pričom v rámci prioritnej osi 9 je zámerom 
podporovať výlučne projekty prispievajúce k 
plneniu cieľov Stratégie výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. 
 
 
 

(14) SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU 
INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PROJEKTOV 
PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU 
A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA (MINISTERSTVO 
DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Účelom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy je 
zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského 
sektora zvýšením podnikových výdavkov na 
aplikovaný výskum a vývoj a súčasne efektívne 
zužitkovanie výsledkov výskumu a vývoja v 
hospodárskej a spoločenskej praxi, a to najmä 
prostredníctvom plnenia čiastkových cieľov 
definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 
(ďalej len „RIS3 SK“). Takýmto spôsobom môže 
poskytnutá pomoc následne prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti hospodárstva na 
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 
zvýšeniu príspevku výskumu a vývoja k 
udržateľnému hospodárskemu rastu, zlepšeniu 
kvality ľudských zdrojov, a tým prispieť k naplneniu 
strategických cieľov RIS3 SK. 
 
(15) SCHÉMA NA PODPORU 
KONKURENCIESCHOPNOSTI MIKRO, MALÝCH 
A STREDNÝCH PODNIKOV V KREATÍVNOM 
PRIEMYSLE V BRATISLAVSKOM KRAJI 
GRANTOVOU FORMOU (MINISTERSTVO DOPRAVY 
A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY). 
 
Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa 
tejto schémy na realizáciu jednotlivých 
oprávnených projektov v oblasti kreatívneho 
priemyslu v Bratislavskom kraji je: (A) rozvoj MSP 
a zvýšenie ich konkurencieschopnosti; (B) podpora 
tvorby nových pracovných miest; (C) nárast počtu 
konkurencieschopných MSP; (D) nárast počtu 
konkurencieschopných MSP znevýhodnených 
skupín; (E) zavádzanie rôznych typov inovácií do 
praxe pre potreby spoločnosti; (F) zlepšenie 
spolupráce a prepojenia domácich MSP s 
dodávateľmi pre veľké nadnárodné spoločnosti. 
 
Vzhľadom k väčšiemu počtu rôznych druhov 
schém štátnej pomoci na podporu podnikateľov 
na Slovensku odkazujeme aj na webové stránky 
ministerstiev a webovú stránku operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra. 
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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, 2022 
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