
1. NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY
Národná rada SR prijala novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá okrem iného upravuje
príslušné ustanovenia zákona vo vzťahu k vykonávaniu verejného zdravotného poistenia vychádzajúc z aplikácie metodiky ESA 95.
Novela doplnila i okruh ďalších výdavkov, o ktoré je počas rozpočtového provizória možné prekračovať zákonom určený limit 1/12
výdavkov v každom mesiaci rozpočtového provizória.

2. NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich
zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, bola prijatá
novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

3. NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
Novela zákona o účtovníctve zaviedla register účtovných závierok, od ktorého sa očakáva zníženie administratívnej zaťaženosti
podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok by mal prispieť aj k zlepšeniu dostupnosti a zvýšeniu kvality ekonomických
a ďalších informácií o podnikateľských subjektoch v Slovenskej republike.  

4. NOVELA ZÁKONA O OBČIANSKYCH PREUKAZOCH 
Od 1. júla 2012 sa budú vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom. Ich vydávanie je súčasťou procesu
elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej by sa v budúcnosti mali úkony ako zmena trvalého pobytu, prihlásenie na úrad
práce a iné úkony vykonávať prostredníctvom elektronických služieb.     

5. ZÁKON O BEZPEČNOSTI HRAČIEK 
Zavedenie prísnejších bezpečnostných noriem pre hračky, zákaz predaja hračiek, ktoré sú pevnou súčasťou potravinárskeho 
výrobku predsatavuje len niektoré zo zmien, ktoré zavádza nový zákon o bezpečnosti hračiek. Jeho prijatím sa plne implemen-
tovala smernica Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek. 

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Po zavedení povinnosti elektronických aukcií novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa v NR SR pripravuje 
ďalšia novela predmetného zákona. Zákon o verejnom obstarávaní predstavuje komplexnú právnu úpravu zohľadňujúcu právne
predpisy EÚ pre predmetnú oblasť. Dôvodom novelizácie je potreba transpozície ďalšej smernice. 
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V nadväznosti na Plán legislatívnych úloh
vlády na rok 2011 a na prijatý ústav ný
zákon o rozpočtovej zodpovednosti,
o ktorom sme Vás informovali v bul le ti -
ne Pro Bono Čarnogurský ULC 12/2011,
vypracovalo Ministerstvo financií SR
ná vrh novely zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení neskorších predpisov
(ďa lej len „novela“ alebo „novela zá-
kona“).

Novela zákona upravuje príslušné väz-
bo vé ustanovenia zákona o roz poč to vých
pravidlách verejnej správy v sú vis losti 
s ústavným zákonom o roz poč tovej zod-
povednosti. Druhým okruhom úprav je
zabezpečenie eliminácie rizika pri čer-
paní prostriedkov EÚ v čase rozpočto-
vého provizória, a to doplnením ďalšej
výnimky pre možné prekročenie 1/12
výdavkov počas jednotlivých mesiacov. 

Najdôležitejšou zmenou vo vzťahu
k ústavnému zákonu je zavedenie no-
vej terminológie a novovymedzeného
obsahu dokumentov, ktorými sa hodno-
tia výsledky hospodárenia verejnej sprá-
vy Slovenskej republiky v prí sluš nom
rozpočtovom roku v metodike ESA 95.
V nadväznosti na vypracovávanie jarnej
a jesennej notifikácie pre Európ sku
komisiu sa bude vypracovávať štátny
záverečný účet na inej kvalitatívnej
úrovni, ako aj súhrnná výročná správa.
Uvedené dokumenty nahradia doteraj-
ší dokument - záverečný účet verejnej
správy.

V zmysle metodiky ESA 95, ktorá nepri-
púšťa, aby sektor verejnej správy ob-
sahoval údaje za subjekty so súkrom-
ným vlastníctvom, preradil Štatistický
úrad SR súkromné zdravotné poisťovne
v registri organizácií zo sektora verej-
nej správy do sektora finančných kor-
porácií. Všetky príjmy súkromných
zdravotných poisťovní z poistného
okrem súkromných zdrojov poisťovní
a všetky výdavky poistenia okrem vý-
davkov na správu súkromných zdravot-
ných poisťovní zostali aj naďalej sú-
časťou rozpočtu verejnej správy. Podľa

metodiky ESA 95 musí rozpočet verej-
nej správy obsahovať len údaje za vyko -
návanie verejného zdravotného poiste-
nia. To znamená, že aj keď súkromné
zdravotné poisťovne nie sú subjektmi
verejnej správy, časť ich rozpočtu, kon-
krétne príjmy a výdavky súvisiace s vý-
konom verejného zdravotného poiste-
nia, budú súčasťou rozpočtu verejnej
správy a budú mať vplyv aj na vykazo-
vanie plnenia rozpočtu verejnej správy.

Náplň údajov rozpočtu verejnej správy
v nadväznosti na ústavný zákon o roz -
poč tovej zodpovednosti bola rozšírená
(1) o schválený rozpočet bežného roka,
(2) o údaje o očakávanej skutočnosti
bežného roka, t.j. aktuálnej očakáva-
nej skutočnosti, ktorá je v danom čase
k dispozícii a (3) o údaje o skutočnom
plnení rozpočtu verejnej správy za
predchádzajúce dva roky.

Nové ust. § 11 ods. 3 písm. f) doplnilo
ďalší okruh výdavkov, o ktoré možno
prekračovať 1/12 výdavkov v každom
mesiaci rozpočtového provizória, a to 
výnimkou pre prostriedky na financo-
vanie spoločných programov SR a EÚ.
Uvedená zmena má zabezpečiť eliminá  -
ciu možného rizika s cieľom zabezpe čiť
plynulé čerpanie prostriedkov EÚ.

Pojem záverečný účet, teda súhrnný
dokument, ktorý obsahoval štátny zá-
verečný účet za príslušný rozpočtový
rok a výsledky hospodárenia súhrnu roz-
počtov ostatných subjektov verejnej
správy za príslušný rozpočtový rok, no-
vela odstránila a miesto neho zadefi-
novala štátny záverečný účet a sú hrn -
nú výročnú správu. Štátny záverečný
účet je správou o rozpočtovom hos -
podárení Slovenskej republiky, ktorá
obsa huje výsledky rozpočtového hospo-
dárenia subjektov verejnej správy za
príslušný rozpočtový rok. V zmysle nové-
ho ust. § 29 ods. 2 obsahuje (1) údaje
o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpoč-
 tového hospodárenia subjektov verej -
nej správy a o stave dlhu verejnej sprá-
vy k 31. decembru rozpočtového roka,
(2) vyhodnotenie zamerania a opa trení
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rozpočtovej politiky, (3) údaje o príj -
moch, výdavkoch a výsledku rozpočto-
vého hospodárenia štátneho rozpočtu
a (4) iné údaje o plnení rozpočtu verej-
nej správy. Návrh štátneho záverečného
účtu predkladá Ministerstvo finan cií SR
vláde vždy najneskôr do 30. apríla na-
sledujúceho roka. Vláda predloží ňou
schválený návrh štátneho záverečného
účtu NR SR a Najvyššiemu kontrolnému
úradu SR do 20. mája. 

V druhej etape vypracuje Ministerstvo
financií SR súhrnnú výročnú správu
a predloží ju na schválenie vláde naj-
neskôr do 31. októbra. Vláda ju pred-
kladá na informáciu Národnej rade SR

do 20. novembra. Kapitoly štátneho roz-
počtu ani štátne fondy tento dokument
nevypracúvajú. Súhrnná výročná sprá-
va obsahuje (1) zhodnotenie výsledkov
rozpočtového hospodárenia subjektov
verejnej správy a údajov o dlhu verej-
nej správy v metodike ESA 95 predlože-
ných Európskej komisii do 1. októbra
bežného roku (definitívne údaje – tzv.
„septembrová notifikácia“), (2) súhrn-
nú účtovnú závierku verejnej správy
Slovenskej republiky zostavenú z kon so -
lidovaných účtovných závierok kapitol
štátneho rozpočtu, obcí a vyšších územ-
ných celkov ako aj (3) ďalšie údaje usta-
novené osobitným zákonom a (4) údaje
o hospodárení Slovenskej republiky. 
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NOVELA ZÁKONA
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
Národná rada SR prijala novelu zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„novela“ alebo „novela zákona“), ktorá
upravuje predovšetkým financovanie
sociálnych služieb. Novela zákona je
reakciou na krízovú situáciu vo finan-
covaní sociálnych služieb.

Za významnú zmenu je možné považo-
vať financovanie zariadenia sociálnych
služieb zriadeného alebo založeného
obcami a neverejnými poskytovateľmi
vybraných druhov sociálnych služieb
účelovou dotáciou z rozpočtovej kapi-
toly Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. V praxi to bude znamenať,
že všetkým obecným zariadeniam a ne-
verejným poskytovateľom vybraných
dru hov sociálnych služieb sa bude po-
skytovať rovnaká výška príspevku na
zabezpečenie prevádzky podľa jedno-
tlivých druhov služieb zo zdrojov štát-
neho rozpočtu. 

Sociálnou službou sa rozumie (1) odbor-
ná, obslužná alebo ďalšia činnosť či
súbor uvedených činností, ktoré sú za-
merané na prevenciu, riešenie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situá-
cie fyzickej osoby, rodiny alebo komu-
nity, ďalej (2) zachovanie, obnovu ale-
bo rozvoj schopnosti fyzickej osoby
viesť samostatný život a na podporu

jej začlenenia do spoločnosti, (3) zabez-
pečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby, (4) riešenie krí-
zovej sociálnej situácie fyzickej osoby
a rodiny, a (5) prevencia sociálneho vy-
lúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Druh, forma a rozsah poskytovania so-
ciálnej služby sa určujú podľa nepriaz-
nivej sociálnej situácie. Pri sociálnej
službe uvedenej v § 34 až 41 (zariade-
nia pre fyzické osoby odkázané na po-
moc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
a poskytovanie opatrovateľskej služby)
aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Fyzická osoba je odkázaná na sociálnu
službu na zabezpečenie nevyhnutných
podmienok pre uspokojovanie základ-
ných životných potrieb, ak sama nie je
schopná uspokojovať si svoje základné
životné potreby. Na účely uvedených
služieb upravených v § 34 až § 41 záko-
na sa vykonáva posudková činnosť vo
forme lekárskej posudkovej činnosti
a sociálnej posudkovej činnosti. Podľa
nového ust. § 51a sa posudková čin-
nosť nebude vykonávať vtedy, keď sa
bude poskytovať služba fyzickej oso-
be, ktorá za sociálnu službu sama pla-
tí, a to sumu najmenej vo výške ekono-
micky oprávnených nákladov spojených



s poskytovaním predmetnej služby.
Posudková činnosť bude vylúčená aj
v prípade poskytovania pomoci pri od-
kázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. 

Zmenou ust. § 71 novela upravila spô-
sob financovania zariadení sociálnych
služieb zriadených, založených alebo
prevádzkovaných obcou, ktoré sa budú
financovať jednotne priamo zo štátne-
ho rozpočtu bez ohľadu na to, či boli
zriadené alebo založené v rámci decen-
tralizácie sociálnych služieb alebo až po
nej. Vypustením pôvodného usta no ve nia
odseku 6 sa obciam odňala povinnosť
uhrádzať inej obci alebo inému vyššie-
mu územnému celku ekonomicky opráv-
nené náklady v prípade, že zabezpeču-
jú sociálnu službu pre svojho obyvateľa.

Ust. § 72 ods. 2 bolo v zmysle dôvodo-
vej správy upravené s cieľom vytvoriť
podmienky pre vyššiu participáciu na
úhrade za sociálnu službu zo strany
klienta a jeho rodiny a nezvyšovať vý-
davky obcí a vyšších územných celkov.
Podľa novej právnej úpravy tak obciam
a vyšším územným celkom vzniká nová
povinnosť stanoviť vo všeobecne zá-
väznom nariadení úhrady za sociálne
služby dlhodobej starostlivosti minimál-
ne vo výške 50 % priemerných ekonomic-
ky oprávnených nákladov, ktoré majú
nimi zriadení alebo založení poskyto-
vatelia.

Na účely platenia úhrad za poskytova-
nú sociálnu službu sa prijímateľom pô-
vodne príjem a majetok posudzoval
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňaž -
ných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia. Majetok
sa bude posudzovať už len podľa dopl -
ne ných ods. 11 až 18 ust. § 72. Pre pla-
tenie úhrad za sociálnu službu sa za
ma jetok považujú nehnuteľné veci
(napr. rodinný dom, byt, garáž) a hnu-
teľné veci, vrátane úspor, majetkových
práv a hodnôt, ktorých hodnota presa-
huje sumu 10.000 Eur. Pre potreby po-

súdenia preukazujú majetok tak prijí-
mateľ sociálnej služby ako aj osoby po-
vinné výživou (rodičia a deti), a to tak
v čase začatia, ako aj v priebehu po-
skytovania sociálnej služby. Uvedená
povinnosť sa preukazuje na osobitnom
tlačive, ktoré tvorí novú prílohu záko-
na. V prípade pochybností je majetok
možné nechať overiť prostredníctvom
znaleckého posudku, pričom náklady na
overenie hradí obec alebo vyšší územ-
ný celok. Taxatívne (úplne) je vyme-
dze ný i rozsah majetku, na ktorý sa pri
platení úhrady za sociálnu službu ne-
prihliada (napr. nehnuteľnosť určená
na trvalé bývanie, užívaná poľnohospo-
dárska pôda, vybavenie domácnosti a vy-
brané hnuteľné veci). 

Nový druh príspevku predstavuje finanč-
ný príspevok na zabezpečenie poskytova-
nia sociálnej služby poskytovanej neve-
rej nými poskytovateľmi. Je poskytovaný
prí slušnou obcou na základe žiadosti
neverejného poskytovateľa a fi nan co -
va ný z účelovej dotácie Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďa-
lej len „ministerstvo“). Výška príspev-
ku je určená pevne stanovenou sumou
podľa druhu sociálnej služby a počtu
miest zariadenia sociálnej služby, kto-
ré sú ustanovené v prílohe č. 6. 

Novela rozšírila aj pôsobnosť minister-
stva, ktoré vystupuje ako správny or-
gán pri rozhodovaní o zastavení čin-
nosti tzv. „nelegálneho poskytovateľa“
v nadväznosti na zmeny v § 99 ods. 5.
Doplnila sa aj pôsobnosť ministerstva
o poskytovanie finančných prostried-
kov na účely podľa § 71 ods. 6 a § 78a
o uzatváranie zmluvy o poskytovaní uve-
dených finančných prostriedkov a o kon-
trolu hospodárenia s finančným prís -
pev kom podľa § 71 ods. 6 a možnosť
ukladania opatrení na odstránenie zis-
tených nedostatkov.

Novela zákona o sociálnych službách
nadobudne účinnosť dňa 1. marca 2012.
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Zákonom č. 547/2011 Z. z. (ďalej len
„novela“) sa s účinnosťou od 1. januá-
ra 2012 mení zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve (ďalej len „zákon o úč-
tovníctve“). S predchádzajúcou nove-
lou zákona o účtovníctve, upravujúcou
konsolidovanú účtovnú závierku a kon -
so lidovanú výročnú správu, sme Vás in-
formovali v bulletine ULC Čarnogurský
PRO BONO č. 12/2010. Hlavnou zmenou,
ktorú zaviedla posledná novela, je zria-
denie registra účtovných závierok
(ďalej len „register“). Niektoré usta-
novenia novely nadobudnú účinnosť dňa
31. decembra 2012 alebo dňa 1. januá-
ra 2013. Na ustanovenia s uvedenou
účinnosťou Vás upozorníme v ďalšom
texte.

Nový § 23 definuje register ako infor-
mačný systém verejnej správy. Správ-
com registra je Ministerstvo financií SR
(ďalej len „ministerstvo“), ktoré sprá-
vou registra poverilo svoju rozpočtovú
organizáciu Datacentrum. Register ob-
sahuje (1) všetky účtovné závierky
všetkých účtovných jednotiek, ktoré sa
zostavujú podľa zákona o účtovníctve,
(2) správy audítorov k úč tov ným závier-
kam, ak má účtovná jednotka povin-
nosť overenia účtovnej závierky audíto-
rom a (3) výročné správy obcí a vyšších
územných celkov (ďalej len „doku men-
 ty“). Do registra môže účtov ná jednot-
ka uložiť aj účtovnú závierku, ktorú zo-
stavila z vlastného podnetu. Uvedené
dokumenty musia byť vyhotovené
a uložené v štátnom jazyku a na zákla-
de rozhodnutia účtovnej jednotky mô-
žu byť uložené aj v cudzom jazyku.
S účinnosťou odo dňa 1. januára 2013
sa bude účtovníctvo účtovnej jednotky
považovať za úplné len za splnenia
podmienky uloženia dokumentov do
registra. 

Register pozostáva z verejnej a ne ve -
rej nej časti. Vo verejnej časti sú ulo-
že né dokumenty (1) účtovnej jednot-
ky, ktorá zostavuje účtovnú závierku
podľa § 17a a 22 zákona o účtovníctve,
(2) obchodnej spoločnosti, (3) druž-
stva, (4) štátneho podniku, (5) subjek-
tu verejnej správy a (6) inej účtovnej
jednotky, ak tak ustanovuje osobitný

právny predpis. Účtovné závierky fyzic-
kých osôb – podnikateľov, ak sú účtov-
nou jednotkou podľa zákona o účtovníc -
tve, budú uložené v neverejnej časti
a budú prístupné len oprávneným oso-
bám. 

Ustanovenie § 23a ukladá účtovným jed-
notkám povinnosť uložiť dokumenty
v re gistri a upravuje lehoty na ich ulo-
ženie. Prvýkrát sa uvedené ustanove-
nie použije na uloženie dokumentov,
ktoré sa týkajú účtovnej závierky, kto-
rá sa zostavuje k 31. decembru 2012
a neskôr. Dokumenty sa budú ukladať
v registri v elektronickej alebo listin-
nej forme. Dokumenty v elektronickej
podobe budú povinné ukladať osoby
podľa osobitného predpisu napr. plati-
teľ DPH podľa ustanovenia § 14 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňo-
vý poriadok). Povinnosť ukladať doku-
menty v elektronickej podobe sa bude
vzťahovať aj na výročné správy obcí
a vyšších územných celkov. Ostatné úč-
tovné jednotky budú môcť podľa svojho
uváženia ukladať dokumenty v re gis tri
v listinnej alebo elektronickej po dobe.
Povinnosť uložiť dokumenty do regist-
ra sa nebude vzťahovať na Slovenskú
informačnú službu, účtovnú jednotku,
ktorá nie je založená alebo zriadená
na účel podnikania a nemá povinnosť
predkladať daňové priznanie alebo nemá
povinnosť overenia účtovnej závier ky
au dítorom. 

Lehota na uloženie riadnej individuál-
ne účtovnej závierky a mimoriadnej
účtovnej závierky do registra je 6 me-
siacov od dátumu zostavenia účtovnej
závierky, ak osobitný predpis neustano-
vuje inak. Riadnu konsolidovanú účtov-
nú závierku alebo mimoriadnu konsoli-
dovanú účtovnú závierku bude účtovná
jednotka povinná uložiť do registra spo-
lu so správou audítora do 1 roka od
skončenia účtovného obdobia. Priebež-
ná individuálna účtovná závierka sa
bude ukladať do registra do 3 mesia-
cov a priebežná konsolidovaná účtovná
závierka do 6 mesiacov od jej zostave-
nia. Ak účtovná jednotka nebude mať
schválenú účtovnú závierku v uve de -
ných lehotách, pri uložení uvedie, že
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ukladá neschválenú účtovnú závierku 
a dátum schválenia účtovnej závierky
dodatočne oznámi správcovi registra,
najneskôr do 5 pracovných dní od jej
schválenia. 

V zmysle nového ustanovenia § 23b sa
v roku 2012 naďalej zachováva súčasný
spôsob predkladania dokumentov, kto-
rým je doručenie daňovému úradu ako
súčasť daňového priznania. Daňový úrad
následne dokumenty spracuje do elek-
tronickej podoby a odstúpi správcovi
registra. Od 1. januára 2013 sa budú
dokumenty doručovať v listinnej forme
na daňový úrad alebo v elektronickej
forme prostredníctvom elektronickej
podateľne Finančného riaditeľstva Slo-
venskej republiky. Účtovné jednotky ve -
rejnej správy doručia dokumenty správ-
covi prostredníctvom systému Štátnej
pokladnice. Daňové riaditeľstvo bude
následne povinné previesť listinné do-
kumenty do elektronickej podoby a lis -
tin né a elektronické dokumenty zaslať
do 5 pracovných dní správcovi registra.
Finančné riaditeľstvo SR bude povinné
doručené elektronické dokumenty bez-
odkladne postúpiť správcovi registra.
Správca registra bude povinný do 5 dní
uverejniť dokumenty v registri. Riadne
individuálne účtovné závierky, mimo-
riadne individuálne účtovné závierky,
riadne konsolidované účtovné závierky
a správy audítora, bude správca regist-
ra povinný zaslať prostredníctvom Mi-
nisterstva spravodlivosti SR do zbierky
listín obchodného registra príslušných
súdov. 

Orgány verejnej správy a územnej sa-
mosprávy budú mať podľa ustanovenia
§ 23c neobmedzený prístup do verejnej
aj neverejnej časti registra. Ostatné
osoby budú mať prístup do neverejnej
časti registra, iba ak tak ustanovuje
osobitný právny predpis. Prístup k úč -
tov ným závierkam bude zabezpečený
prostredníctvom internetu a bude bez-
platný. Spoplatnené budú len nasle-
dovné úkony: (1) vyhotovenie fotokópie
dokumentu uloženého v registri úč-
tovných závierok a to za každú, aj za-
čatú stranu 0,33 Eura, najmenej však
1,50 Eura, (2) zaslanie elektronickej
formy dokumentu uloženého v registri
účtovných závierok elektronickými

pro striedkami 0,33 Eura, (3) vydanie
potvrdenia o tom, že určitý dokument
nie je uložený v registri účtovných zá-
vierok 3 Eurá, a (4) zaslanie potvrdenia
o tom, že určitý dokument nie je ulo-
žený v registri účtovných závierok elek-
tronickými prostriedkami 0,33 Eura. 

Dokumenty zasielané žiadateľom na zá-
klade ich žiadosti elektronickými pro-
striedkami musia byť overené zaruče-
ným elektronickým podpisom. Kópiu
dokumentu alebo potvrdenie o tom, že
určitý dokument v registri uložený nie
je, bude správca registra povinný vy-
dať do 5 pracovných dní odo dňa za-
platenia správneho poplatku. Prístup
do verejnej alebo neverejnej časti re-
gistra bude umožnený odo dňa 1. januá-
ra 2013. 

Od 1. januára 2012 je správca kapitoly
štátneho rozpočtu, obec, vyšší územný
celok alebo nimi zriadené rozpočtové,
príspevkové organizácie alebo dcérske
účtovné jednotky povinné zostavovať
konsolidovanú výročnú správu. Ak úda-
je z individuálnej výročnej správy uve-
dú v konsolidovanej výročnej správe,
individuálnu výročnú správu zostavo-
vať nemusia. 

Pozemkové spoločenstvá už po novom
nebudú môcť účtovať v sústave jedno-
duchého účtovníctva. Pozemkové spo-
ločenstvá, ktorých príjmy nedosiahli 
v predchádzajúcom účtovnom období
200.000 Eur, sú povinné účtovať v sú s -
ta ve podvojného účtovníctva od 1. ja-
nuára 2012, ak majú účtovné obdobie
kalendárny rok. Ak majú účtovné ob-
dobie hospodársky rok, sú povinné úč-
tovať v sústave podvojného účtovníct-
va prvým dňom účtovného obdobia,
ktoré začína po 1. januári 2012.

Novela mení filozofiu ukladania pokút.
Správne delikty sú v novelizovanom usta-
novení § 38 odstupňované podľa závaž-
nosti. Za nezostavenie účtovnej závier-
ky môže daňový úrad vyrubiť pokutu
až do výšky 1.000.000 Eur. Výška poku-
ty za ostatné správne delikty vychádza
naj mä z hodnoty vykazovaného majet-
ku, pri čom je stanovená jej maximálna
výška. 
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Vydávanie občianskych preukazov so za-
budovaným elektronickým čipom zavá-
dza zákon č. 49/2012 Z.z. (ďalej len „no-
vela“), ktorý mení zákon č. 224/2006 Z.z.
o občianskych preukazoch. Zavedenie
vydávania občianskych preukazov so za-
budovaným elektronickým čipom súvisí
s projektom Elektronická identifikačná
karta, ktorý realizuje Ministerstvo vnú -
tra SR. Účelom uvedeného projektu je
zjednodušiť kontakt občanov s or gán -
mi verejnej správy ako aj s inými fyzic-
kými a právnickými osobami. Nový ob-
čiansky preukaz bude možné využívať
aj pri súkromných službách ako napr.
e-ban king alebo e-business. 

Náležitosti a vzhľad občianskych preu -
ka zov zostávajú aj po novele zachované
v súčasnej podobe. Občiansky preu kaz
bude mať naviac zabudovaný elektro-
nický čip. Elektronický čip bude obsa-
hovať údaje, ktoré sa v súčasnosti za-
pisujú do občianskeho preukazu a bude
do neho možné zapísať aj tzv. údaje
nepovinné ako údaje podľa zákona 
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom pod-
pise. Nepovinné údaje umožnia držite-
ľovi občianskeho preukazu komunikáciu
v elektronickom styku s právnic ký mi
alebo fyzickými osobami. Ak sa pre ne-
dostatok miesta nebudú dať na elek-
tronický čip zapísať všetky nepovinné
údaje žiadané občanom, občan určí,
ktoré údaje sa do neho zapíšu. Zapísa-
né údaje si bude môcť držiteľ občian-
skeho preukazu overiť na okresnom ria-
diteľstve Policajného zboru (ďalej len
„okresné riaditeľstvo“). 

Na potvrdenie totožnosti držiteľa ob-
čianskeho preukazu pri elektronickej
komunikácii bude slúžiť bezpečnostný
osobný kód upravený ustanovením § 4b.
Bude tvorený kombináciou najmenej
šiestich a najviac desiatich číslic, kto-
ré si občan zvolí pri podaní žiadosti
o vydanie občianskeho preukazu, prí-
padne aj neskôr, na okresnom riaditeľ-
stve. Bezpečnostný osobný kód si drži-
teľ občianskeho preukazu bude môcť
zmeniť na okresnom riaditeľstve alebo
na integrovaných obslužných miestach,

ktoré by mali byť v budúcnosti vytvo-
rené najmä na obecných a mestských
úradoch. Zmenu bude možné vykonať
aj prostredníctvom internetu. 

Prečítanie údajov uložených na elek-
tronickom čipe občianskeho preukazu
sa bude vykonávať priložením občian-
skeho preukazu na čítačku kariet a za -
daním bezpečnostného osobného kódu.
Po päťnásobnom zadaní chybného bez-
pečnostného kódu sa ďalšia komuni -
kácia zablokuje. O odblokovanie bude
môcť držiteľ občianskeho preukazu po-
žiadať okresné riaditeľstvo. Orgán ve-
rejnej správy alebo iná právnická ale-
bo fyzická osoba budú môcť prečítať
len časť údajov z elektronického čipu
občianskeho preukazu, rozsah údajov
bude upravený certifikátom vydaným
oprávnenej osobe.

Občan bude môcť na základe novely po-
žiadať o vydanie občianskeho preukazu
na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve.
V súčasnosti môže požiadať o vydanie
občianskeho preukazu len na okresnom
riaditeľstve v mieste trvalého pobytu.
Na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve
bude možné požiadať o vydanie nové-
ho občianskeho preukazu so zabudova-
ným elektronickým čipom aj v prípade,
ak bude elektronický čip nefunkčný.
Na základe žiadosti občana bude mož-
né tiež vymeniť občiansky preukaz bez
zabudovaného elektronického čipu za
preukaz so zabudovaným elektronickým
čipom, a to aj bez splnenia podmienok
na vydanie nového občianskeho preuka-
zu. Okresné riaditeľstvo v mieste trva-
lého pobytu občana bude tak ako dote-
raz vydávať občanom prvý občiansky
preukaz (1) pri dovŕšení pätnásteho roku
veku, (2) po nadobudnutí štátneho ob-
čianstva Slovenskej republiky, ak ešte
občan nemal vydaný občiansky preu -
kaz, alebo (3) po prihlásení sa na trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, ak
ešte občan nemal vydaný občiansky
preukaz. 

Po novom bude možné požiadať o vy da -
nie občianskeho preukazu aj urýchlene
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do 2 pracovných dní. O urýchlené vy-
danie občianskeho preukazu nebude
môcť požiadať osoba bezvládna, ak sa
nasnímanie jej podoby vykonalo v mies -
te, kde sa zdržuje, napr. v nemocnici.
Bezvládny občan sa bude musieť vždy
podrobiť nasnímaniu podoby, nebude
môcť namiesto nasnímania predložiť
fotografiu. Z dôvodov skončenia plat-
nosti občianskeho preukazu, straty
alebo odcudzenia, alebo z dôvodu zme -
ny mena alebo priezviska bude odo dňa
1. januára 2013 možné požiadať o vy da -
nie občianskeho preukazu aj na zastu-
piteľskom úrade Slovenskej republiky 
v cudzine. Pri podaní na zastupiteľskom
úrade Slovenskej republiky však nebu-
de možné nasnímať bezvládneho obča-
na v mieste, kde sa zdržuje a požiadať
o urýchlené vydanie občianskeho preu -
ka zu do 2 pracovných dní.

Pri porušení elektronického čipu alebo
zapísaných údajov nebude občiansky
preukaz považovaný za neplatný. V uve-
denom prípade bude mať držiteľ ob-
čianskeho preukazu právo, nie však po-
vinnosť, požiadať o vydanie nového
občianskeho preukazu. Novela súčasne
zavádza porušenie celistvosti občian-
skeho preukazu ako nový dôvod neplat -
nosti občianskeho preukazu. 

Občianske preukazy sa bez elektronické-
ho čipu budú vydávať do 30. novem bra
2012. Doba platnosti uvedená v občian-
skych preukazoch bez elektronického
čipu zostáva zachovaná aj po 30. júni
2012. Držiteľ platného občianskeho
preukazu vydaného do 30. júna 2008,
bude môcť požiadať o vydanie nového

občianskeho preukazu len na okresnom
riaditeľstve v územnom obvode, v kto -
rom má trvalý pobyt.

Novela priniesla zmeny aj do zákona 
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Za doručenie občianskeho preukazu na
adresu na území Slovenskej republiky
službou zavedenou na tento účel sa 
bude vyberať poplatok podľa položky
22a nového písm. d) sadzobníka správ-
nych poplatkov vo výške 3 Eur. Pri urý-
chlenom vyhotovovaní občianskeho pre-
ukazu do 2 pracovných dní bude okresné
ria diteľ stvo vyberať poplatok vo výške
20 Eur. Uvedené poplatky sa budú vybe-
rať za úkony vykonané po 30. júni 2012.

Úkony spojené so žiadosťami podaný-
mi na zastupiteľskom úrade Slovenskej
republiky v cudzine sa v zmysle polož-
ky 259 s účinnosťou od 1. januára 2013
spoplatnia poplatkami (1) za žiadosť
o vydanie občianskeho preukazu vo vý-
ške 15 Eur, (2) za žiadosť o vy da nie 
občianskeho preukazu ako náhra dy za
zničený, stratený, odcudzený alebo
poškodený občiansky preukaz vo výške
30 Eur, a (3) za žiadosť o vydanie ob-
čianskeho preukazu ako náhrady za
zničený, stratený, odcudzený alebo po -
škodený občiansky preukaz v prie be hu
dvoch po sebe nasledujúcich rokoch vo
výške 50 Eur. Od poplatku za žiadosť
o vydanie občianskeho preukazu ako
náhrady za zničený, stratený, odcudze -
ný alebo poškodený občiansky preukaz
podľa uvedených bodov 2 a 3 budú oslo-
bodení občania starší ako 60 rokov veku
alebo držitelia preukazu občana s ťaž -
kým zdravotným postihnutím.
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ZÁKON O BEZPEČNOSTI HRAČIEK
Súčasná právna úprava bezpečnosti
hračiek je upravená nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z.
o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na hračky. Nakoľ-
ko predmetné nariadenie ne do sta toč -
ne implementuje smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2009/48/ES o bez -
pečnosti hračiek, bol v Národnej rade
SR dňa 2. februára 2012 schválený zá-
kon o bezpečnosti hračiek. Zákon je
účinný od 1. marca 2012 a súčasne

zrušuje nariadenie vlády o tech nic -
kých požiadavkách a postupoch posu-
dzo vania zhody na hračky. 

Hračky sú spotrebiteľským výrobkom,
preto sa na úpravu bezpečnosti hra-
čiek vzťahuje zákon č. 250/2007 Z. z.
o ochra ne spotrebiteľa a nariadenie
vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobec nej
bezpečnosti výrobkov. Vo vzťahu
k uve  deným právnym predpisom bude
mať zákon o bezpečnosti hračiek 



postavenie špeciálneho právneho
predpisu. 

Pôsobnosť zákona o bezpečnosti hra-
čiek je vymedzená ustanovením § 1.
Zákon o bezpečnosti hračiek sa vzťa-
huje na osobitné bezpečnostné požia-
davky na hračky, posudzovania zhody
na hračky, povinnosti výrobcov, splno-
mocnených zástupcov, dovozcov, distri-
bútorov, notifikovanej osoby a or gá nu
dohľadu. Hračku definuje § 2 písm. a)
ako výrobok navrhnutý alebo určený
výlučne alebo čiastočne na hranie die-
ťaťa do veku 14 rokov, ak nejde o vý-
robok uvedený v prílohe č. 1. V zmysle
prílohy č. 1 sa za hračku nebude pova-
žovať napr. skladačka (puzzle) s viac
ako 500 dielmi, počítačová hra, in-line
korčule a skejtbordy pre deti s hmot-
nosťou viac ako 20 kg alebo elektrický
transformátor pre hračku. Zákon o bez -
pečnosti hračiek sa nebude vzťahovať
ani na zariadenie detského ihriska,
hracie automaty určené na použitie na
verejnosti, detské vozidlá so spaľova-
cím motorom určené pre verejnosť,
parné motory hračiek, slučku a prak. 

Hračky budú musieť spĺňať bezpeč-
nostné požiadavky, nesmú ohrozovať
bezpečnosť a zdravie detí, rodičov
a osôb dohliadajúcich na deti. Hračky
budú musieť byť bezpečné, ak sa budú
používať spôsobom určeným výrob-
com, pričom sa musí zohľadňovať aj
ich nepredvídateľné použitie deťmi.
Napríklad pri použití šmykľavky bude
musieť byť šmykľavka bezpečná nielen
pri šmýkaní po chrbte, ale aj pri šmýka-
ní dole hlavou a lezení na šmykľavku.
Pri výrobe hračiek sa tiež bude musieť
zaistiť bezpečnosť hračiek s pri hliad -
nu tím na vekovú skupinu, napr. deti vo
veku do 36 mesiacov. Uvedené bezpeč-
nostné požiadavky sú všeobecného
charakteru a budú ich musieť spĺňať
všetky hračky. Zákon o bezpečnosti
hračiek upravuje aj osobitné bezpeč-
nostné požiadavky hračiek v prílohe 
č. 2. Jedná sa napr. o fyzikálne, me-
chanické, chemické alebo hygienické
požiadavky. Jednou z požiadaviek je aj
zákaz predaja hračiek pevne pripevne-
ných k potravinovému výrobku v čase
konzumácie spôsobom, že je potrebné
potravinový výrobok najprv skonzumo-
vať, aby sa dosiahol priamy prístup

k hračke. Všeobecné a osobitné bez-
pečnostné požiadavky bude musieť
hračka spĺňať nielen počas uvedenia
na trh Európskej únie (ďalej len „trh“),
ale aj počas celého obdobia jej použí-
vania.

Povinnosti výrobcu hračiek (ďalej len
„výrobca“) sú upravené ustanovením 
§ 4. Výrobca bude v zmysle uvedeného
ustanovenia povinný zabezpečiť, aby
hračka spĺňala bezpečnostné požiadav-
ky upravené ustanovením § 3 a prílohy
č. 2. Posúdenie bezpečnostných požia-
daviek sa vykoná posúdením zhody
podľa ustanovenia § 14 alebo § 16. Ak
existuje príslušná harmonizovaná tech-
nická norma, ktorú výrobca dodržal pri
výrobe hračky, výrobca vykoná vnútor-
nú kontrolu výroby v zmysle ustanove-
nia § 14. Po vykonaní vnútornej kontro-
ly výroby výrobca vydá pre typ hračky
ES vyhlásenie o zhode a umiestni na
hračke označenie CE (označenie, že
výrobok spĺňa požiadavky EÚ na jej
bezpečnosť). Hlavnou obsahovou nále-
žitosťou ES vyhlásenia o zhode je vy-
hlásenie výrobcu, že hračka spĺňa
všeobecné a osobitné bezpečnostné
požiadavky, ďalej typové číslo, sériové
číslo, číslo modelu, obchodné meno 
a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu
a pod. ES vyhlásenie o zhode musí byť
vyhotovené v slovenskom jazyku alebo
preložené do slovenského jazyka. Kó-
pia ES vyhlásenia o zhode tvorí súčasť
technickej dokumentácie a výrobca je
povinný ju uchovávať počas obdobia
10 rokov od uvedenia hračky na trh. Ak
neexistuje príslušná harmonizovaná
technická norma, výrobca normu ne-
použil, alebo bola norma vyhlásená
s obmedzením, alebo ak sa výrobca do-
mnieva, že hračka si vyžaduje overenie
notifikovanou osobou, musí v zmy sle
ustanovenia § 16 hračku predložiť na
overenie notifikovanej osobe, teda na
ES skúšku typu. Notifikácia je postup,
keď Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky
oznámi Európskej komisii a ostatným
členským štátom Európskej únie (ďalej
len „členský štát“) skutočnosť, že žia-
dateľ spĺňa požiadavky na vykonávanie
ES skúšky typu. 

Notifikovaná osoba po posúdení, že
hračka spĺňa podmienky bezpečnosti,
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vydá výrobcovi ES certifikát o skúške
typu. Výrobca následne posúdi, či je
hračka v zhode s typom opísaným v ES
certifikáte o skúške typu a spĺňa požia-
davky podľa § 3 a prílohy č. 2. Ak spĺňa
ustanovené podmienky, výrobca umiest-
ni na hračku označenie CE a vydá pre
typ hračky ES vyhlásenie o zhode. Rov-
nako kópiu ES certifikátu o skúške 
typu, jeho prílohy a dodatky spoločne
s technickou dokumentáciou je výrob-
ca povinný uchovávať počas obdobia
10 rokov od uvedenia hračky na trh. 

Ďalšou povinnosťou výrobcu bude po-
vinnosť umiestniť na hračke typové
číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo
číslo modelu alebo iný prvok, ktorý
umožní identifikáciu hračky, obchodné
meno alebo ochrannú známku, sídlo 
a miesto podnikania. Ak uvedené infor-
mácie nebude možné uviesť priamo na
hračke, tak sa uvedú na obale alebo
v sprievodnej dokumentácii. Výrobca
bude tiež povinný priložiť k hračke ná-
vod na použitie a bezpečnostné pokyny
v štátnom jazyku. Ďalšou povinnosťou
výrobcu bude uviesť na hračke, prilo-
ženom štítku alebo na obale upozorne-
nia podľa prílohy č. 3 zákona o bez peč -
nosti hračiek. 

Povinnosti dovozcu a distribútora sú
upravené ustanoveniami § 6 a § 7. Do-
vozcom je osoba, ktorá uvádza na trh
hračky z tretích krajín a má sídlo v Eu -
róp skej únii. Dovozca bude povinný na
hračku, obal alebo sprievodnú doku-
mentáciu uviesť svoje obchodné meno
alebo ochrannú známku, sídlo alebo
miesto pod nikania. Distribútor na trh
uvádza hračky vyrobené v členskom štá -
te. Ak hračka nespĺňa požiadavky upra-
vené zákonom o bez peč nosti hračiek,
nesmú ich výrobca, splnomocnený zá-
stupca, dovozca a di stri bútor uviesť na
trh.

Dohľad nad dodržiavaním povinností
výrobcu, splnomocneného zástupcu,

dovozcu a distribútora upravených zá-
konom o bezpečnosti hračiek bude vy-
konávať Slovenská obchodná inšpek-
cia. Slovenská obchodná inšpekcia 
bude pri výkone dohľadu oprávnená
v zmysle ustanovenia § 21 vyžadovať
predloženie potrebných dokladov, za-
kázať sprístupnenie hračky na trh,
stiah nuť hračku z trhu a pod. Bude
opráv nená ukladať pri porušení povin-
ností podľa zákona o bezpečnosti hra-
čiek pokuty do výšky 50.000 Eur, pri
opakovanom porušení až do výšky
100.000 Eur. Slovenská obchodná inš-
pekcia bude oprávnená uložiť výrobcovi,
dovozcovi, splnomocnenému zástup covi
alebo distribútorovi poriadkovú pokutu
do výšky 2.000 Eur, ak uvedené oso by
maria alebo inak sťažujú výkon dohľadu
alebo neplnia uložené opatrenia.

Dohľad nad dodržiavaním povinností
notifikovaných osôb bude vykonávať
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky, ktorý
bude oprávnený rozhodnúť o zákaze
činnosti notifikovanej osobe najviac na
90 dní, o obmedzení notifikácie alebo
o späťvzatí notifikácie. Bude tiež
oprávnený v rámci dohľadu ukladať po-
kuty do výšky 35.000 Eur. 

Ak hračka, sprístupnená, na trhu ne-
spĺňa požiadavky zákona o bezpečnosti
hračiek, bude môcť zostať sprístupne-
ná na trhu, ak bola uvedená na trh do
20. júla 2011 a spĺňa požiadavky podľa
predpisov účinných do 20. júla 2011.
Hračky nespĺňajúce požiadavky che-
mických vlastností podľa prílohy č. 2
zákona o bezpečnosti hračiek, ale spĺ -
ňa júce požiadavky prílohy č. 5 zákona
o bezpečnosti hračiek, budú môcť byť
sprístupnené na trhu, ak budú uvedené
na trh najneskôr do 20. júla 2013. Pre-
chodné ustanovenie § 29 upravuje pod-
mienky na hračky účinné od 1. júna
2015. Uvedené podmienky sa vzťahujú
na obsah chemických, karcinogénnych,
mutagénnych alebo toxických látok. 
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Súčasné znenie zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní (ďalej len „zá-
kon o verejnom obstarávaní“) pred -
stavuje komplexnú úpravu verejného
obstarávania, ktorú i na základe vyko-
naných auditov Komisiou EÚ môžeme
označiť ako dostačujúcu z hľadiska
trans ponova nia európskej právnej úpra-
vy. V sú čas nosti však vznikla nová po-
treba trans po zície smernice Európske-
ho Parlamentu a Rady 2009/81/ES
z 13. júla 2009 o ko ordinácii postupov
pre zadávanie určitých zákaziek na prá-
ce, zákaziek na dodávku tovaru a zá -
kaziek na služby verejnými obstaráva-
teľmi alebo obstarávateľmi v oblas tiach
obrany a bez peč nosti (ďalej len „smer -
nica 2009/81/ES“). 

Pri transpozícii smernice 2009/81/ES
sa zachováva súčasné znenie zákona s vý-
nimkou nevyhnutných úprav z predpi-
su vyplývajúcich. Dbá sa na to, aby 
bola zachovaná similarita jednotlivých
hmot noprávnych a procesných inštitútov
a pravidiel, ktoré sú jednotné tak pre
civilné zákazky, ako aj zákazky v oblas -
ti obrany a bezpečnosti a tiež na to,
aby výsledkom novelizácie zákona o ve -
rejnom obstarávaní bola dosiahnutá
kompatibilita vnútroštátnej právnej
úpravy s legislatívou EÚ.

Ako vyjadruje dôvodová správa k ná vr hu
novely zákona o verejnom obstarávaní,
novozavedená právna úprava rešpektu-
je skutočnosť, že národná bezpečnosť
zostáva vo výlučnej zodpovednosti kaž -
dého členského štátu EÚ. Je však po-
treb né zohľadniť, že postupné vytvá-
ranie európskeho trhu s obrannými 
zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska
posilňovania európskej priemyselnej 
a technologickej základne obrany a z hľa-
diska rozvoja vojenských spôsobilostí
potrebných na realizáciu európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky.

V súvislosti s transpozíciou smernice
2009/81/ES sú v návrhu vymedzené nové
pojmy charakteristické pre oblasť obra-
ny a bezpečnosti, a to životný cyklus
(všetky postupné fázy výrobku ako vý-

skum a vývoj, priemyselný vývoj, výro-
ba, oprava, modernizácia, úprava, údrž-
ba, logistika, školenie, testovanie,
stiahnutie a likvidácia), výskum a vý -
voj (všetky činnosti zahŕňajúce základ-
ný, aplikovaný výskum a ex pe ri men tál -
ny vývoj), kríza (situácia v členskom
štáte alebo v tretej krajine, počas kto-
rej vznikla škoda, ktorá výrazne presa-
huje rozsah škôd v každodennom živote
a ktorá vážne ohrozuje alebo obme-
dzu je život a zdravie ľudí alebo má
značný vplyv na vecné hodnoty alebo si
vyžaduje opatrenia na zabezpečenie
ži votne nevyhnutných potrieb obyva-
teľstva alebo hrozí, že k takejto škode
dôjde v blízkej budúcnosti, pričom krí-
zou sa rozumie aj ozbrojený konflikt
a vojna). 

Okrem súčasných pravidiel rozlišovania
zmiešaných zákaziek sa navrhuje za-
viesť pravidlo pre rozlišovanie zmieša-
nej civilnej zákazky a zákazky v oblas-
ti obrany a bezpečnosti.

Návrh zákona upravuje aj oprávnenie
verejného obstarávateľa a obstaráva-
teľa v oblasti obrany a bezpečnosti ur-
čiť osobitné podmienky plnenia zmluvy,
ktoré sa môžu týkať aj subdodávate-
ľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných
skutočností alebo bezpečnosti dodávok.

Výnimky z aplikácie pravidiel a po stu -
pov vo verejnom obstarávaní predsta-
vujú objektívny dôvod uzavrieť určité
a presne vymedzené zmluvy bez pou -
ži tia týchto pravidiel a postupov. Je
však zakázané použitie predmetných
výnimiek s cie  ľom vyhnúť sa transpa-
rentným a sú ťaž ným postupom zadá-
vania zákazky bez objektívnych dôvo-
dov. Návrh zákona rozširuje výnimky
upravené v ust. § 1 ods. 2 zákona o ve -
rej nom obstarávaní, napr. o zákazky,
pri plnení ktorých sa musia použiť oso-
bitné bezpečnostné opatrenia alebo je
nevyhnutná ochrana základných bezpeč-
nostných záujmov Slovenskej republiky,
alebo zákazky na účely spravodajských
činností vykonávaných spravodajskými
službami a pod. 
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Najrozsiahlejšiu navrhovanú zmenu
predstavuje nová piata časť pod názvom
Zadávanie zákaziek v oblasti obra ny
a bezpečnosti. Pravidlá a postupy pre
zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti sa majú používať pri za-
dávaní zákazky, ktorej predpokladaná
hodnota je rovnaká alebo vyššia ako
200.000 Eur, ak sa jedná o stavebné prá-
ce a rovnaká alebo vyššia ako 40.000 Eur,
ak sa jedná o tovary a služby. Ustano-
venia navrhovanej piatej časti by sa tak
mali použiť pri zadávaní nadlimitných
a podlimitných zákaziek. Navrhujú sa
konkrétne ustanovenia, ktoré sa ne-
pou žijú pri zadávaní zákaziek v oblasti
obrany a bezpečnosti. Jedná sa naprí -
klad o ustanovenia týkajúce sa verejnej
súťaže, dynamického nákupného sys -
té mu, koncesií, súťaže návrhov a vzhľa-
dom na to, že zákazky v oblasti obrany
a bezpečnosti svojou povahou majú
charakter citlivých zákaziek, pri ktorých
existuje veľké riziko zneužitia chráne-
ných informácií, navrhuje sa vylúčiť aj
posielanie ustanovených častí doku-
men tácie Úradu pre verejné obstaráva-
nie a ich zverejňovanie. Pri zadávaní
zákaziek v oblasti obrany a bez peč nos -
ti je však potrebné uplatňovať základ-
né princípy vo verejnom obstarávaní,
najmä transparentnosť, rovnaké zaob-
chádzanie a zákaz diskriminácie.

Na účely zadávania zákaziek v oblasti
obrany a bezpečnosti sa v súlade s čl. 1
ods. 22 smernice 2009/81/ES definuje
subdodávka ako určitá časť hlavnej zá-
kazky v oblasti obrany a bezpečnosti,
ktorú bude plniť subdodávateľ na zá-
klade písomnej zmluvy s peňažným pl -
ne ním. 

Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti by sa mal využívať po-
stup užšej súťaže alebo rokovacieho
konania so zverejnením, súťažného
dia lógu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia (v minulosti označovaného
ako priame zadanie). 

Verejnému obstarávateľovi alebo obsta-
rávateľovi by v prípade záujmu zadá-
vať zákazku v oblasti obrany a bez peč -
nosti alebo uzavrieť rámcovú dohodu
v danej oblasti vznikla povinnosť vy-
hlásiť verejné obstarávanie uverejne-
ním oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania. V prípade podlimitných
zákaziek sa oznámenie zasiela aj Úra-
du pre verejné obstarávanie. Pokiaľ sa
jedná o nadlimitnú zákazku v oblasti
obrany a bezpečnosti, podľa návrhu by
verejný obstarávateľ a obstarávateľ
mal právo (teda nie povinnosť) uverej-
niť predbežné oznámenie. 

Vzhľadom na charakter predmetu zákaz-
ky by mal mať verejný obstarávateľ a ob-
sta rá va teľ povinnosť určiť požiadavky
a opatrenia na ochranu utajovaných
skutočností, ktoré následne uchádzač
alebo záujemca budú povinní zabezpe-
čiť a dodržiavať. Taktiež sa navrhuje,
aby obstarávateľ alebo verejný obsta-
rávateľ uvádzal pri zadávaní zákazky
v oznámení o vyhlásení verejného ob-
starávania, v súťažných podkladoch ale-
bo v informatívnom dokumente aj po-
žiadavky na bezpečnosť dodávok.

Pri rámcovej dohode návrh upravuje
pod mienku obmedzenia jej platnosti,
a to maximálne na 7 rokov. Vo výni-
moč ných prípadoch odôvodnených
predpokla danou životnosťou dodáva-
ného tovaru, inštalácií, systémov ale-
bo technickými problémami, ktoré by
zmena dodávateľa spôsobila, by malo
byť možné dohodu uzavrieť aj na viac
ako sedem rokov. Uzavretie rámcovej
dohody ale nesmie brániť čestnej hos-
podárskej súťaži. 

Návrh novely zákona o verejnom ob-
sta rávaní bol Národnej rade SR predlo-
žený vo februári 2012 s pred po kla da -
nou účinnosťou dňa 1. marca 2012.
V sú časnosti je návrh zákona pridelený
na prerokovanie Ústavnoprávnemu vý-
boru Národnej rady SR, Výboru Národ-
nej rady SR pre hospodárstvo, výstav-
bu a dopravu a Výboru Národnej rady
SR pre obranu a bezpečnosť. 
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Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy 
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
Z uve dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

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

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

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