
1. NOVELA ZÁKONA O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Dňa 11. februára 2010 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov. Cieľom novely je spresnenie definícií jednotlivých zákonných pojmov, precizovanie rozhodovacích
procesov pri správe bytového domu, ako aj riešenie vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom. Bulletin
ULC Čarnogurský PRO BONO Vás informuje o všetkých dôležitých zmenách v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

2. NOVELA ZÁKONA O VYSIELANÍ A RETRANSMISII
Dňa 15. decembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 498/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysielaní a retransmisii.
Týmto zákonom bola do nášho právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, ktorej
cieľom je reagovať na štrukturálne zmeny a technologický rozvoj, ako aj zlepšiť dodržiavanie základných práv. V bulletine 
ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame informácie o novinkách a zmenách, ktoré tento zákon prináša do zákona o vysie-
laní a retransmisii.

3. ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS 
Zaručený elektronický podpis bol do právneho poriadku SR zavedený zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnej dobe sa zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou stáva rovnocenným
inštitútom k vlastnoručnému úradne osvedčenému podpisu fyzickej osoby. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša
podrobné informácie o tom, ako zaručený elektronický podpis zriadiť a používať. 

4. NOVELA ZÁKONA O POBYTE CUDZINCOV
S účinnosťou odo dňa 15. januára 2010 bol novelizovaný zákon o pobyte cudzincov. Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon o pobyte cudzincov, je transpozícia nových právnych predpisov Európskej únie. Zmeny sa dotkli udeľovania víz, udeľovania
jednotlivých druhov pobytov a administratívneho vyhosťovania a zaisťovania cudzincov. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO
Vás oboznámi so zmenami, ktoré do zákona o pobyte cudzincov priniesla predmetná novela.

5. NOVELA ZÁKONA O ORGANIZÁCII ČINNOSTI VLÁDY A ORGANIZÁCII ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Dňa 5. februára 2010 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a orga-
nizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorej došlo k zlúčeniu, premenovaniu a prechodu
kompetencií niektorých ministerstiev SR. Až na niektoré výnimky súvisiace s prijatím Lisabonskej zmluvy nadobúda novela 
účinnosť odo dňa 1. júla 2010. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobne informuje o všetkých novinkách zakotvených
v tejto novele zákona.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA ZÁKONA O RODINE
Dňa 11. februára 2010 bol do NR SR doručený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení
neskorších predpisov. Cieľom zákona je zaviesť do praxe slovenských súdov a porozvodovej starostlivosti osvedčený systém
striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme úpravy,
ktoré by do zákona o rodine mala priniesť predkladaná novela, ktorej účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. júla 2010.

2/2010

PRO BONO



Dňa 1. apríla 2010 nadobudne účinnosť
novela zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlast níctve bytov a nebytových prie-
storov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), ktorou sa dopĺňa
zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane
vkladov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

Podľa dôvodovej správy v prijatej Kon-
cepcii štátnej bytovej politiky do roku
2010, schválenej vládou Slovenskej re-
publiky dňa 24. augusta 2005, zohráva
správa bytového fondu významnú úlo-
hu pri zabezpečení bezpečného býva-
nia občanov SR. 

Predchádzajúce dve novely zákona 
č. 367/2004 Z. z. a č. 268/2007 Z. z.
mali ambíciu upraviť podmienky súvi-
siace s činnosťou spoločenstiev vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov
a správcovských organizácií a do siah -
nuť skvalitnenie procesov prevádzky
a údr žby bytového fondu. 

V dôvodovej správe k schválenej nove-
le sa konštatuje, že spomínané novely
zákona zamýšľaný cieľ, t.j. zvýrazne-
nie postavenia subjektov spoločenstiev
vlastníkov bytov a ich výkonu správy
nenaplnili. Novela č. 268/2007 Z. z.
vzhľadom na svoju nejednoznačnosť
vyvolávala pri praktickej činnosti
správ cov nejasný a niekedy aj dvojaký
výklad právnych noriem v tejto novele
obsiahnutých. Takéto nejednoznačné
výklady sťažovali postavenie tak
správcu, ako aj jednotlivých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov pri sprá-
ve bytového domu. 

Schválená novela si kladie za cieľ skva-
litnenie realizácie inštitútu zákonného
záložného práva v prospech ostatných
vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov a aj voči chronickým neplatičom.

Novelou zákona bol pozmenený § 7 ods. 2
veta prvá zákona. Po novom je už na
podanie návrhu na zápis spoločenstva
vlastníkov bytov do registra spoločen-

stiev oprávnený okrem vlastníka domu
aj splnomocnený zástupca vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome
do jedného mesiaca po podaní návrhu
na vklad vlastníckeho práva do katast-
ra nehnuteľností a splnomocnený zá-
stupca vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome pri zmene správy
domu alebo správca pri vzniku spolo-
čenstva zo zákona. V nadväznosti na
túto zmenu bolo pozmenené aj ustano-
venie § 7 ods. 4 zákona.

V ustanovení § 7b sa za ods. 2 vkladá
nový odsek 3, ktorý určuje pre spolo-
čenstvo povinnosť najneskôr do dňa
31. mája nasledujúceho roka predložiť
vlastníkom bytov a nebytových prie-
storov v dome správu o svojej činnosti
za predchádzajúci rok týkajúcej sa
domu, najmä o finančnom hospodárení
domu, o stave spoločných častí domu
a spoločných zariadení domu, ako aj
o iných významných skutočnostiach,
ktoré súvisia so správou domu. Spolo-
čenstvo je súčasne povinné vykonať
vyúčtovanie použitia fondu prevádzky,
údržby a opráv, úhrad za plnenia roz-
účtované na jednotlivé byty a neby to -
vé priestory v dome. Ak spoločenstvo
končí svoju činnosť, je povinné 30 dní
pred jej skončením, najneskôr v deň
skončenia činnosti, predložiť vlastní-
kom bytov a nebytových priestorov
v dome správu o svojej činnosti týkajú-
cej sa domu a odovzdať všetky písom-
né materiály, ktoré súvisia so správou
domu vrátane vyúčtovania použitia
fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad
za plnenia novému správcovi. Spolo-
čenstvo má zároveň povinnosť previesť
zostatok majetku vlastníkov na účtoch
v banke na nový účet domu zriadený
v banke novým správcom.

Doterajšie odseky 3 až 5 ustanovenia 
§ 7b zákona sa označujú ako odseky 
4 až 6. V § 7b ods. 4 (predtým ods. 3)
sa za druhú vetu vkladá tretia veta.
Zákon výslovne určuje, že majiteľom
účtu domu zriadeného spoločenstvom
v banke sú vlastníci bytov a ne by to -
vých priestorov v dome. Spoločenstvo
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je príslušné disponovať s finančnými
prostriedkami na účte domu a vy ko ná -
vať k tomuto účtu práva a povinnosti
vkladateľa k účtu domu podľa osobit-
ného zákona o ochrane vkladov.

V § 8 ods. 3 zákona sa za druhú vetu
vkladá tretia, ktorá upravuje práva
k účtu domu, ktorý zriadil správca by-
tového domu, rovnakým spôsobom ako
pri účte zriadenom spoločenstvom.

Do § 8a zákona bol vložený nový odsek
3, podľa ktorého dňom skončenia sprá-
vy domu prechádzajú všetky práva
a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, sú-
visiacich so správou domu a uza tvo -
rených v mene vlastníkov bytov a ne -
bytových priestorov v dome alebo zo
zmlúv uzavretých na základe rozhod-
nutia vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, na nového správcu
alebo na spoločenstvo. Doterajšie od-
seky 3 až 7 zákona sa označujú ako od-
seky 4 až 8.

Pozmenené ustanovenie § 8a ods. 8
(pred tým ods. 7) zákona rieši presnej-
šie situáciu, keď dôjde k vypovedaniu
zmluvy o výkone správy zo strany
správcu. Podľa predchádzajúcej úpra-
vy ak do jedného roka od výpovede ne-
uzatvorili vlastníci bytov a nebytových
priestorov zmluvu o výkone správy 
s iným správcom alebo nie je založené
spoločenstvo, správca bol oprávnený
previesť výkon správy na iného správ-
cu. Podľa nového znenia vzniká v ta -
komto prípade spoločenstvo priamo zo
zákona. Súčasne na spoločenstvo pre-
chádzajú všetky práva a povinnosti vy-
plývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so
správou domu a ktoré boli uzatvorené
v mene vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome alebo zo zmlúv uza-
vretých na základe rozhodnutia vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov
v dome. Správca je povinný o vzniku
spoločenstva písomne informovať všet-
kých vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome a zabezpečiť re -
gistráciu spoločenstva na prísluš -
nom správnom orgáne. Ustanovenie 
§ 7a ods. 1 druhej vety zákona (potre-
ba dvojtretinovej väčšiny na zmenu
formy správy) sa nepoužije a predsedu
spoločenstva určí správca.

Podľa novelizovaného § 10 ods. 1 po-
sledná veta zákona ak je súčasťou bytu
balkón, lodžia alebo terasa, pre účely
tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv
domu sa zarátava do veľkosti spolu-
vlastníckeho podielu 25 % z podlahovej
plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

Ustanovenie § 10 ods. 2 zákona taxa-
tívne určuje, čo tvorí príjmy do fondu
prevádzky, údržby a opráv domu. Príj -
mom fondu prevádzky, údržby a opráv
domu sú (1) mesačné preddavky vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov,
(2) príjem za prenájom spoločných
častí domu, spoločných zariadení
domu, spoločných nebytových priesto-
rov, príslušenstva a priľahlého pozem-
ku, (3) výnosy z účtu domu vedeného
v banke, (4) príjmy z výťažku exekúcie
bytu alebo nebytového priestoru alebo
z dobrovoľnej dražby bytu alebo neby-
tového priestoru vo výške pohľadávok
voči vlastníkovi bytu zo zákonného zá-
ložného práva, ktoré vzniklo podľa
tohto zákona, (5) zmluvné pokuty
a úro ky z omeškania vzniknuté použi-
tím prostriedkov fondu prevádzky,
údržby a opráv domu a (6) príjmy
z pre daja spoločných nebytových prie-
storov, spoločných častí domu alebo
spoločných zariadení domu, ak sa
vlast níci bytov a nebytových priestorov
v dome nedohodli inak.

Do § 11 ods. 3 bolo doplnené, že pokiaľ
vlastník bytu alebo nebytového prie-
storu v dome neumožní na požiadanie
na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej
miere vstup do bytu alebo nebytového
priestoru zástupcovi spoločenstva,
správcovi a osobe oprávnenej vykoná-
vať opravu a údržbu za účelom vykona-
nia obhliadky alebo opravy, ak opravu
nezabezpečí sám alebo ak ide o opra-
vu spoločných častí domu alebo spo-
ločných zariadení domu prístupných 
z jeho bytu alebo montáž a údržbu za-
riadení na meranie spotreby tepla 
a vody v byte a nebytovom priestore 
a odpočet nameraných hodnôt, zodpo-
vedá za škody vzniknuté takýmto kona-
ním.

Nepochybne dôležitou pre výkon práv
vlastníkov bytov a nebytových prie-
storov pri správe bytového domu je
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zmena ustanovenia § 14 zákona. Pod-
ľa súčasnej právnej úpravy vlastníci
bytov a nebytových priestorov v dome
rozhodujú o úvere a o zabezpečení
úveru, o zmluve o vstavbe alebo nad-
stav be bytov alebo nebytových prie-
storov v dome a o zmene formy výko-
nu správy vždy hlasovaním na schôdzi
vlastníkov dvojtretinovou väčšinou
hla  sov všetkých vlastníkov bytov a ne-
by tových priestorov v dome. Toto hla-
sovanie nemohlo byť písomné. Novelou
sa pripúšťa písomné hlasovanie o všet -
kom okrem zmluvy o spo lo čen stve
a zmluvy o výkone správy. Pokiaľ sa
rozhoduje písomným hlasovaním, pod-
pis vlastníka potvrdia najmenej dva ja
overovatelia, ktorí boli zvolení na
schô dzi vlastníkov bytov a nebytových
priestorov. Overenie písomného hlaso-
vania môžu vykonať aj notár alebo
obec ný úrad. 

Ustanovenie § 14 ods. 6 zákona po no-
vom určuje náležitosti hlasovacieho
lístka pri písomnom hlasovaní a sa mot -
ný priebeh písomného hlasovania. Na
hlasovacom lístku musí byť uvedený
deň konania hlasovania, meno a priez -
visko vlastníka bytu alebo nebytového
priestoru v dome, otázka alebo otázky;
ak je otázok viac, označia sa poradový-
mi číslami. Pri každej otázke musia
byť dva rámčeky, z ktorých jeden je
nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom
„nie“. Ak vlastník bytu alebo nebyto-
vého priestoru nevyznačí svoj názor, je
hlas neplatný. Po vykonaní hlasovania
písomnou formou správca, zástupca
vlast níkov alebo predseda za účasti
ďalších dvoch vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome zistí výsle-
dok hlasovania a oznámi ho do piatich
pracovných dní od písomného hlasova-
nia spôsobom v dome obvyklým. Aby
bolo písomné hlasovanie právoplatné,
je potrebný súhlas nadpolovičnej väč-
šiny hlasov všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome, ak
zákon neustanovuje inak. V prípade
neúspešného hlasovania musí byť
pred met hlasovania prerokovaný na

schôdzi vlastníkov alebo na zhromaž-
dení podľa odseku 2. Hlasovanie pí-
somnou formou o tej istej veci možno
opakovať až po prerokovaní predmetu
hlasovania na schôdzi vlastníkov alebo
na zhromaždení. Prehlasovaný vlastník
bytu a nebytového priestoru v dome
má právo obrátiť sa do 15 dní od ozná-
menia výsledku hlasovania na súd, aby
vo veci rozhodol, inak jeho právo za -
niká. Ak sa vlastník bytu alebo nebyto -
vého priestoru nemohol o výsledku hla -
sovania dozvedieť, pretože mu nebol 
oznámený spôsobom v dome obvyklým,
má právo obrátiť sa do troch mesiacov
od hlasovania na súd, inak jeho právo
zaniká.

Podľa novelizovaného znenia § 15 ods. 1
zákona budú mať správy katastra 
povinnosť znova ex offo zapisovať zá-
konné záložné právo v prospech ostat-
ných vlastníkov v dome a ne po ne chá -
vať zápis záložného práva v prospech
ostatných vlastníkov bytov a neby to -
vých priestorov v dome na osobitné
roz hodnutie vlastníkov. 

Podľa prechodných a záverečných
usta novení k zákonu sú vlastníci bytov
a nebytových priestorov v dome,
správ covia a predsedovia spoločen-
stiev povinní zmluvy o výkone správy
alebo zmluvy o spoločenstve uzatvore-
né do dňa 1. apríla 2010 uviesť do sú-
ladu s týmto zákonom do dňa 31. mar-
ca 2011. Tie časti zmluvy o výkone
správy alebo zmluvy o spoločenstve,
ktoré sú v rozpore s ustanoveniami
tohto zákona, budú po uplynutí tejto
lehoty neplatné.

S cieľom zvýšenia ochrany vlastníkov
bytov a nebytových priestorov bol no-
velizovaný aj zákon č. 118/1996 Z. z.
o ochrane vkladov. Zákon poskytuje
ochranu vkladom aj v prípade, ak vkla-
dateľom je správca bytového domu za
vklady na účtoch bytových domov zria-
dených správcom bytového domu pod-
ľa zákona o vlastníctve bytov a ne by to -
vých priestorov.
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Dňa 15. decembra 2009 nadobudol účin-
nosť zákon č. 498/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a zákon 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov a o zme ne
a doplnení niektorých zákonov. Ako sme
už spomínali v úvode, novelou zákona
sa do právneho poriadku Slovenskej re-
publiky transponuje smernica Európ-
ske ho parlamentu a Rady 2007/65/ES.
Novela zákona o vysielaní a re trans mi -
sii zavádza viaceré zmeny, medzi kto-
rými je potrebné uviesť v prvom rade
zmeny v pôsobnosti rady, rozšírenie
pôsobnosti zákona, zavedenie nových
povinností pre povinné subjekty, úpra-
vu sankcií za porušenie zákona a za ve -
denie nových definícií a inštitútov. 

Novelou zákona sa rozširuje osobná
pôsobnosť zákona o dva nové subjekty,
a to o vysielateľa prostredníctvom in-
ternetu a o poskytovateľa audiovizuál-
nej mediálnej služby na požiadanie.
Rozšírenie pôsobnosti zákona vyplýva
z bodu 20 transponovanej smernice,
ktorá reguluje vysielanie cez internet
(webcasting) ako jednu z foriem tele-
vízneho vysielania. Pôsobnosť zákona
sa však vzťahuje len na také vysielanie
cez internet, ktoré je vysielaním tele-
víznej programovej služby, nevzťahuje
sa na vysielanie rozhlasovej programo-
vej služby prostredníctvom internetu.
Taktiež ustanovenia tohto zákona sa
vzťa hujú len na vysielateľa prostred-
níctvom internetu, ktorý vysiela pro-
gramovú službu výhradne prostredníc-
tvom internetu. 

Do zákona o vysielaní a retransmisii
boli novelou zavedené nové pojmy. Do
§ 3 predmetného zákona sa zaviedol
pojem audiovizuálna mediálna služba
na požiadanie, ktorý obsahovo zodpo-
vedá pojmu video na požiadanie podľa
ustanovenia 

o digitálnom vysiela-
ní. Na základe tejto definície sa ďalej
upravuje, kto je poskytovateľom au-
diovizuálnej mediálnej služby na po-
žiadanie a upra vu je sa pojem redakčná

zodpovednosť. Do zákona sa novelou
vkladá nové usta novenie § 31a, ktoré
zavádza pojem mediálna komerčná ko-
munikácia. Dôvodom zavedenia tohto
pojmu do zákona je v zmysle smernice
transpozícia pojmu audiovizuálna ko-
merč ná komunikácia do nášho právneho
poriadku. Pôvodný pojem telenákupný
program sa z dôvodu nepresnosti a zmä-
točnosti nahrádza pojmom telenákupné
pásmo. Novela zákona nahrádza aj do-
terajší pojem sponzorstvo pojmom
sponzorovanie. Novinkou v zákone o vy -
sielaní a retransmisii je § 39a, ktorý
zavádza nový inštitút umiestňovania
produktov. Tento inštitút je jednou 
z foriem mediálnej komerčnej komuni-
kácie, ktorým dochádza k pre zen to va -
niu výrobku za odplatu. Novela zákona
zavádza do § 71c pravidlo, podľa kto-
rého v prí pa doch, keď sa vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch použí-
va pojem relácia a relácia vysielania,
rozumie sa tým program. V dôsledku
roz šírenia pôsobnosti zákona sa nanovo
za definoval pojem program.

Z dôvodu rozšírenia osobnej pôsobnos-
ti zákona sa rozšírila aj pôsobnosť
rady. Povinnosti rady sa rozšírili v oblas-
ti evidenčnej, vedenia štatistík, ozna-
movacej vo vzťahu k Európskej komisii
a v právomoci rady ukladať sankcie
ďalším subjektom. Novela zákona za-
viedla aj novú povinnosť rady vypraco-
vávať správu, ktorej obsahom bude
analýza reklamy, ktorá sprevádza pro-
gramy pre vekovú skupinu maloletých
do 12 rokov alebo je do nich včlenená.
Táto nová povinnosť bola zavedená
z dô vodu článku 26 smernice, ktorý
stanovuje, že Komisia má povinnosť
predkladať parlamentu, Rade a Európ-
skemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru správy o uplatňovaní smernice.
Uvedenú správu predkladá rada na žia-
dosť Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. Okrem tejto správy bude
rada poskytovať Ministerstvu kultúry
a Ministerstvu školstva Slovenskej re-
pu bliky podklady k správe, ktorej ob-
sahom bude aj zhodnotenie stavu
a úrovne mediálnej gramotnosti. Pô-
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sobnosť rady sa rozširuje aj v rovine
spolupráce so samoregulačnými orgán-
mi. V ustanovení § 6a sa upravuje povin -
nosť rady zaslať Komisii a Mi nis ter stvu
kultúry štatistiky podielu európskych
diel v oblasti poskytovania audiovizu-
álnych mediálnych služieb na požiada-
nie a ich vyhodnotenie na vyžiadanie,
minimálne však raz za štyri roky. Prvú
je povinná poslať najneskôr do dňa 
19. decembra 2011. Podľa nového zne-
nia zákona sa bude rada zaoberať aj
sťažnosťami na porušenie zákona, ku
ktorému došlo poskytnutím programu
audiovizuálnej mediálnej služby na po-
žiadanie alebo jeho zložky. 

Novela zákona zaviedla nové ustanove-
nie § 5a upravujúce riešenie cezhranič-
ných problémov. Cezhraničným problé-
mom treba rozumieť stav, kedy by na
územie Slovenskej republiky celkom
alebo z väčšej časti smerovalo vysielanie
vysielateľa podliehajúceho právomoci
iného členského štátu a toto vysie lanie
by nebolo v súlade s usta no ve niami
tohto zákona. V prípade, že by došlo
k tej to situácii, rada v spolupráci s Mi -
nisterstvom kultúry zašle členskému
štátu vysielateľa odôvodnenú žiadosť
za účelom vyriešenia danej situácie.
Ak rada nie je s výsledkom vybavenia
sťažnosti spokojná a domnieva sa, že
vysielateľ sa usadil v inom členskom
štáte s cieľom obísť prísnejšie pravidlá
platné v Slovenskej republike, môže
voči nemu prijať vhodné, objektívne
nevyhnutné a primerané opatrenia na
nediskriminačnom základe. Pokiaľ na-
stane opačná situácia a členský štát
Európskej únie zašle odôvodnenú žia-
dosť rade, rada požiada tohto vysiela-
teľa, aby dodržiaval pravidlá členského
štátu. Súčasne v spolupráci s Minis ter -
stvom kultúry do dvoch mesiacov od
doručenia žiadosti informuje členský
štát o výsledku jej vybavenia. 

Inštitút pozastavenia retransmisie pro-
gramovej služby vyplýva z článku 2a
smer nice. Rada môže rozhodnúť o po -
zas tavení retransmisie takej programo-
vej služby, ktorej obsah zjavne, závaž-
ne a hrubo ohrozuje fyzický, psychický
alebo morálny vývin maloletých alebo
ak zjavne, závažne a hrubo podnecuje
k nenávisti na základe rasy, pohlavia,
náboženstva, či národnosti. Je ale po-

vinná vopred oznámiť vysielateľovi,
štátu vysielateľa a Komisii svoj zámer
pozastaviť retransmisiu programovej
služ by. Pokiaľ rokovania so štátom vy-
sie  lateľa a s Komisiou do 15 dní od 
ozná menia zámeru nepriniesli urovna-
nie sporu a porušovanie trvá, rada má
právo rozhodnúť o pozastavení retrans-
misie programovej služby.

Nakoľko sa pôsobnosť zákona rozšírila
o poskytovateľov audiovizuálnych me-
diálnych služieb na požiadanie, bolo
potrebné upraviť aj ich povinnosti.
Z toho dôvodu zákon už neustanovuje
povinnosti len pre vysielateľa, ako to
bolo v pôvodnej úprave. Medzi základ-
né povinnosti vysielateľa a posky to va -
teľa audiovizuálnej mediálnej služby
na požiadanie patrí zabezpečiť ľahký,
priamy a stály prístup verejnosti k zá -
kladným informáciám uvedeným v zá -
ko ne. Zákon taktiež stanovuje, ktoré
z uvedených povinností sa nevzťahujú
na vysielanie prostredníctvom interne-
tu. V dôsledku transponovania smerni-
ce sa upravuje povinnosť poskytovate-
ľa audiovizuálnej mediálnej služby na
požiadanie zabezpečiť, aby táto služ-
ba a všetky jej zložky, ktoré môžu na-
rušiť fyzický, psychický alebo morálny
vývin maloletých, najmä také, ktoré
obsahujú pornografiu alebo hrubé, ne-
odôvodnené násilie, boli sprístupnené
iba takým spôsobom, aby maloletí ne-
mohli takúto službu a všetky jej zložky
za bežných okolností počuť ani vidieť.
V zmysle smernice majú členské štáty
zabezpečiť, aby poskytovatelia audiovi-
zuálnych mediálnych služieb na požia -
danie podporovali tvorbu európskych
diel a prístup k nim. Z tohto dôvodu sú
tieto subjekty povinné poskytnúť rade
na požiadanie zoznam údajov o eu róp -
skych dielach, ktoré sú súčasťou ich
audiovizuálnej mediálnej služby na po-
žiadanie. Rada je kontrolný orgán,
ktorý má okrem iného aj oznamovacie
a ohlasovacie povinnosti. Aby mohol
tento orgán riadne vykonávať svoju
pôsobnosť, je potrebné, aby bol aj
riad ne informovaný. Z toho dôvodu sa
za vádza do zákona o vysielaní a re -
trans  misii nové ustanovenie § 63a
upra vujúce oznamovaciu povinnosť.
Toto ustanovenie upravuje povinnosť
vysielateľa prostredníctvom internetu
a poskytovateľa audiovizuálnej me-

5

Riešenie 
cezhraničných 

problémov

Pozastavenie 
retransmisie 

programovej služby

Zavedenie nových
povinností



diálnej služby na požiadanie oznámiť
rade taxatívne uvedené údaje. Podľa
novej úpravy k žiadosti o licenciu už
nie je potrebné predložiť písomné po-
tvrdenie alebo iný doklad preukazujú-
ci uzatvorenie zmluvy s organizáciami
kolektívnej správy práv spravujúcimi
práva k predmetom ochrany, ktoré
bude vysielateľ používať. Na základe
toho rada už nebude môcť odňať vy-
sie lateľovi licenciu, ak vysielateľ ne-
uzatvorí zmluvy s organizáciami kolek-
tívnej správy práv spravujúcimi práva
k predmetom ochrany, ktoré vysielateľ
používa. 

V súvislosti s transponovaním smernice
sa do nášho právneho poriadku zavádza
pojem mediálna komerčná komuniká-
cia. Tento pojem zodpovedá pojmu 
audiovizuálna komerčná komunikácia,
ktorý zavádza smernica. Definícia 
mediálnej komerčnej komunikácie je
uvedená v § 31a zákona o vysielaní
a re transmisii. Mediálna komerčná ko-
mu nikácia zahŕňa najmä reklamu, tele -
nákup, sponzorovanie, umiestňovanie
produktov ako aj ďalšie formy komerč-
ných oznamov. Čo sa týka samotných
obmedzení, musí byť zreteľne ro zoz -
na  teľná od iných zložiek programovej
služby alebo audiovizuálnej mediálnej
služby na požiadanie, nesmie využívať
podprahové vnímanie človeka a nesmie
byť skrytá. V prípade, že sa mediálna
komerčná komunikácia týka cigariet
a iných tabakových výrobkov, je zaká-
zaná, rovnako v prípade, ak sa týka
liekov, ktoré sú dostupné len na lekár-
sky predpis a zdravotných výkonov
uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia. Ustanovenie 
§ 31a obsahuje aj iné obmedzenia
a zá kazy týkajúce sa mediálnej ko-
merčnej komunikácie. V súvislosti s re -
kla mou sa upravuje časové obmedze-
nie vysielania reklamy a telenákupu na
alkoholické nápoje okrem piva a vy sie -
lanie reklamy a telenákupu na víno,
avšak toto obmedzenie sa nevzťahuje
na vysielanie prostredníctvom interne-
tu. Ustanovenie § 35 ods. 5 zakazuje
pre rušovať vysielanie bohoslužieb za-
ra dením reklamy alebo telenákupu.
Novelou zákona sa upravuje časové
rozpätie, kedy je možné prerušiť pro-
gram reklamou. Ak ide o spravodajské
programy alebo audiovizuálne dielo 

s výnimkou seriálov, série, dokumen-
tárneho filmu, programu pre malole-
tých a bohoslužieb, povoľuje sa preru-
šovať jedným prerušením za každých
30 minút, a to aj v prípade, že ich tr -
va nie nepresahuje 30 minút. Programy
pre maloletých je možné prerušovať
jedným prerušením za každých 30 mi-
nút, avšak iba v prípade, ak trvanie
pro gramu presahuje 30 minút.

Doterajší pojem sponzorstvo sa novelou
zákona nahrádza presnejším poj mom
sponzorovanie. Samotná definícia je
uvedená v § 38 zákona o vysielaní
a retransmisii. Z dôvodu rozšírenia pô-
sobnosti zákona sa povinnosť označiť
sponzorovaný program alebo sériu pro-
gramov rozšírila aj na poskytovateľov
audiovizuálnej mediálnej služby na po-
žiadanie. Táto povinnosť je v súlade
s jedným z cieľov smernice, a to s cie -
ľom informovania diváka o skutočnosti,
že program je sponzorovaný a taktiež
kým je sponzorovaný. Pre vysielateľov
a poskytovateľov audiovizuálnej me-
diálnej služby plynie zo zákona ďalšia
povinnosť, a to povinnosť zabezpečiť,
aby takto sponzorovaný program, pro-
gramová služba alebo audiovizuálna
mediálna služba na požiadanie priamo
nepodporovala predaj, nákup ani pre-
nájom tovarov alebo služieb sponzora
alebo tretej osoby, a to najmä osobit-
nými propagačnými zmienkami o uve -
de ných tovaroch či službách. Rovnako
ako v doterajšej úprave sa zakazuje
sponzorovanie programu alebo progra-
movej služby fyzickým a právnickým
osobám, ktorých hlavnou činnosťou je
výroba, predaj alebo nájom tovarov
alebo poskytovanie služieb, ktorých
re klama je zakázaná. Transponovaním
smernice sa do zákona o vysielaní a re -
trans misii zavádza nový inštitút umiest-
ňovania produktov. Umiestňovanie pro-
duktov je formou mediálnej komerčnej
komunikácie a má veľa spoločných
zna kov so sponzorovaním aj so skrytou
reklamou, ale na rozdiel od nich, v prí -
pa de, že je v súlade s podmienkami
ustanovenými týmto zákonom, tak sa
povoľuje. Podobne ako pri sponzorova-
ní, aj v tomto prípade ide o pre zen to -
va nie výrobku za odplatu, ale pri
umies tňovaní produktov je prezentácia
vý robku zaradená do programu.
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Ako sme už v úvode informovali, právna
regulácia vysielateľa prostredníctvom
internetu je miernejšia v po rov na ní
s ostat nými vysielateľmi. Vysielateľ
pro stredníctvom internetu, ktorý vy-
sie la programovú službu výhradne pro-
stredníctvom internetu, nie je povinný
registrovať retransmisiu, inými slovami,
nevyžaduje sa registrácia retransmi -
sie. Novela zákona zavádza pre tento
subjekt novú sankciu, a to pozastave-
nie vysielania programu vysielaného
prostredníctvom internetu alebo jeho
časti. V prípade, že vysielateľ pro-
stredníctvom internetu odvysielaním
pro gramu závažným spôsobom poruší
taxatívne uvedené povinnosti, rada
po  zastaví vysielanie tohto programu
alebo jeho časti, a to najviac na 30 dní.
Ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie a ten
poskytnutím programu závažným spô-
sobom poruší povinnosti taxatívne uve-
dené v zákone, rada pozastaví posky-
tovanie tohto programu. 

Novelou zákona sa do oblasti sankcií
za viedli viaceré novinky. Pri ukladaní

pokút za správne delikty bude rada zo-
hľadňovať nové kritérium, a to prípad-
nú sankciu uloženú samoregulačným
orgánom. Z hľadiska praxe je význam-
nou zmenou stanovenie začiatku ply-
nutia subjektívnej lehoty. Za okamih,
kedy sa rada dozvedela o porušení zá-
kona, sa považuje deň prerokovania
správy o kontrole dodržiavania povin-
nosti podľa tohto zákona na zasadnutí
rady. Nové ustanovenie § 65a zavádza
povinnosť vysielateľa prostredníctvom
internetu odvysielať oznam o porušení
zákona v prípade, že vysielateľ pro-
stredníctvom internetu vysielal pro-
gramy alebo iné zložky programovej
služby v rozpore s taxatívne stanove-
nými podmienkami a je účelné a po -
treb né, aby sa verejnosť o tomto poru-
šení dozvedela. V zákone o vysielaní
a retransmisii sa z dôvodu rozšírenia
pôsobnosti zákona zavádzajú sankcie
aj pre vysielateľov prostredníctvom in-
ternetu a pre poskytovateľov audiovi-
zuálnej mediálnej služby na požiada-
nie. Výšky pokút pre tieto subjekty sú
však v porovnaní s ostatnými vysiela-
teľmi nižšie. 
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ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS

Do právneho poriadku SR bol zaručený
elektronický podpis zavedený zákonom
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom pod-
pise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pričom od svojho prijatia bol
niekoľkokrát novelizovaný. V súčasnej
dobe sa zaručený elektronický podpis
s časovou pečiatkou (ďalej aj „ZEP“)
stáva rovnocenným inštitútom k vlast-
noručnému úradne osvedčenému pod-
pisu fyzickej osoby, pričom ide o rov no -
cen nosť nielen teoretickú, ale najmä
praktickú. Stále viac orgánov verejnej
správy dokáže prijí mať podania podpí-
sané ZEP, pričom ide o veľmi rýchly,
efektívny a lacný spô  sob oficiálnej úrad-
nej komunikácie.

Zaručený elektronický podpis je, zjed-
nodušene povedané, asy metrické za-
šifrovanie „čísla“ osobou A pomocou
tajného kľúča a pripojenie tohto zašif-
rovaného čísla k dokumentu, čím sa
toto zašifrované číslo stáva elektronic-
kým podpisom. Keďže je toto číslo za-

šifrované asymetricky, nemožno ho od-
šifrovať tajným kľúčom použitým na
samotné šifrovanie, ale len verejným
kľúčom, ktorý s tajným kľú čom úzko
súvisí a ktorý osoba A zve rejnila. 

Spomenuté „číslo“ (hash alebo aj odtla -
čok) je vygenerované z elektro nic kého
dokumentu, ktorý chceme podpísať.
Algoritmus výpočtu tohto čísla zaruču-
je, že pre každý dokument dostaneme
iné, jedinečné číslo, teda aj v prípade,
keď sa dva dokumenty líšia len v jed-
nom jedinom znaku, dostaneme po vý-
počte pre každý dokument rozdielne
čísla. Pravdepodobnosť, že existujú
dva dokumenty s rovnakým číslom, je
skoro nulová. 

Osoba B, ktorá podpis osoby A overuje,
si môže po prijatí dokumentu od osoby
A toto číslo vypočítať pomocou toho is-
tého algoritmu, aký použila osoba A,
čím dostane „číslo X“. Po odšifrovaní
zašifrovaného čísla pripojeného k do-



kumentu osobou A pomocou verejného
kľúča a po porovnaní tohto odšifrova-
ného čísla s vypočítaným číslom X môže
overujúca osoba vyhodnotiť, či doku-
ment bol alebo nebol pri prenose zme-
nený. V prípade, že sa vypočítané čís-
lo X s odšifrovaným číslom zhoduje, je
zrejmé, že uvedený dokument podpí-
sala uvedená osoba A a dokument nebol
pri prenose zmenený. Ak sa vypočítané
číslo X s odšifrovaným číslom nezhodu-
je, je zrejmé, že uvedený dokument
buď uvedená osoba A nepodpísala alebo
bol pri prenose zmenený. Podrobné in-
formácie o ZEP nájdete i na tomto linku:
http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis/elektronicky-podpis.

ZEP sa od obyčajného elektronického
podpisu, ktorý nie je rovnocenný s úrad-
 ne osvedčeným podpisom fyzickej oso-
by, odlišuje tým, že musí spĺňať ešte
niekoľko osobitných požiadaviek, najmä
musí obsahovať odtlačok časovej pe-
čiat ky. 

Zrovnoprávnenie úradne osvedčeného
vlastnoručného podpisu a za ručeného
elektronického podpisu s ča sovou pe-
čiatkou nastalo, okrem iného, noveli-
záciou ustanovenia § 40 Občianskeho
zákonníka, ktoré v ods. 5 hovorí, že na
právne úkony uskutočnené elektronic-
kými prostriedkami, podpísa né zaruče -
ným elektro nic kým podpisom a opa tre  -
né časovou pečiatkou, sa osvedčenie
pravosti podpisu nevyžaduje.

Na to, aby mohla fyzická osoba – jed-
notlivec používať ZEP, musí získať 
(1) kvalifikovaný certifikát, (2) bez-
peč né certifikované zariadenie pre
ulo ženie podpisového kľúča a (3) apli-
káciu na podpisovanie.

Kvalifikovaný certifikát a bezpečné
cer tifikované zariadenie pre uloženie
podpisového kľúča (podobá sa na USB
kľúč alebo platobnú kartu) je možné
získať v ľubovoľnej akreditovanej cer-
tifikačnej autorite, ktorých zoznam je
uvedený na tomto linku: http://www.nbusr.sk,
alebo v ľubovoľnej registračnej autori-
te akreditovanej certifikačnej autority. 
Ide najmä o súkromnoprávne subjekty
(obchodné spoločnosti), ktoré majú
túto činnosť uvedenú ako predmet
svojej podnikateľskej činnosti, pričom
splnili všetky bezpečnostné a iné krité-

riá stanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi na výkon tejto čin-
nosti. 

Akreditovanú certifikačnú autoritu
alebo jej registračnú autoritu je po-
trebné navštíviť osobne, pričom je po-
trebné preukázať jej svoju totožnosť.
Po overení totožnosti autorita uzavrie
so žiadateľom zmluvu a vydá mu, väč-
šinou na počkanie, kvalifikovaný certi-
fikát uložený na bezpečnom zariadení,
ktoré bude slúžiť na vytváranie ZEP.

Keď obdržíte bezpečnostné zariade-
nie, na ktorom je uložený Váš kvalifi-
kovaný certifikát, musíte si zabezpečiť
aplikáciu (softvér) na podpisovanie
elek tronických dokumentov pomocou
ZEP, s čím Vám môže pomôcť Vaša cer-
tifikačná autorita.

Po zakúpení softvéru na vytváranie ZEP
je potrebné zaregistrovať sa na
Ústrednom portáli verejnej správy SR
(ďalej aj „ÚPVS“) na linku http://portal.gov.sk

vyplnením registračného formulára. Po
tom, ako bude na Váš e-mail doručené
meno a heslo, je potrebné prihlásiť sa
na portál prostredníctvom programu
Microsoft Internet Explorer a zaregis-
trovať si Vám práve vydaný kvalifiko-
va ný certifikát. K tomu je potrebné
na in štalovať do aplikácie Microsoft In-
ternet Explorer doplnok D.Signer/XAdES
a podpisovú politiku Národného bezpeč-
nostného úradu SR (ďalej aj „NBÚ SR"),
ktorej sa bližšie venujeme v závereč-
nej časti tohto článku bulletinu ULC
Čarnogurský PRO BONO. 

Pri prvej registrácii Vášho kvalifikova-
ného certifikátu je potrebné opätovne
overiť Vašu totožnosť formou notár-
skej zápisnice. Urobíte to tak, že si vy-
tlačíte výsledný registračný formulár
k Vášmu kvalifikovanému certifikátu
a s preukazom totožnosti navštívite
kto réhokoľvek notára. Notár väčšinou
na počkanie vyhotoví notársku zápisni-
cu, v ktorej úradne potvrdí, že Vám
vydaný kvalifikovaný certifikát ste si
zaregistrovali práve Vy, t.j. oprávnená
osoba. 

Notársku zápisnicu je následne potreb-
né odoslať na adresu uvedenú v in štruk -
ciách ÚPVS, ktorú uvádzame aj ďalej
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v tomto článku bulletinu ULC Čarnogur-
ský PRO BONO. O úspešnej registrácii
Vás bude ÚPVS (http://portal.gov.sk) in formovať
správou vo Vašom eDesktope. 

Kým Vám bude doručené potvrdenie
registrácie Vášho kvalifikovaného certi-
fikátu, odporúčame Vám nainštalovať
a správne nastaviť softvér na vytvára-
nie ZEP. V prípade, že budete používať
softvér QSign 3.4, uvádzame ďalej 
v tomto článku podrobný návod k jeho
nastaveniu.

Pre tých, ktorí uvedenú problematiku
poznajú a v minulosti im už bol vydaný
kvalifikovaný certifikát, dodávame, 
že v súvislosti s novelou zákona 
č. 215/2002 Z. z. o elektronickom pod-
pise bolo ku dňu 31. decembra 2009
ukončené vydávanie podpisových kľú-
čov certifikačnej autority, na ktoré bol
vydaný certifikát (serial 27C2) koreňo-
vou certifikačnou autoritou NBU KCA2,
na podpisovanie vydávaných kvalifiko-
vaných certifikátov. Kvalifikované cer-
tifikáty vydávané odo dňa 1. januára
2010 budú podpisované novými podpi-
sovými kľúčmi akreditovanej certifi-
kačnej autority, na ktoré bol vydaný
certifikát (serial 00F4) koreňovou cer-
tifikačnou autoritou NBU KCA3. 

Inými slovami, NBÚ SR ako koreňová
certifikačná autorita na vrchole hie-
rarchie musí vydať certifikačným auto-
ritám podpisové kľúče na vydávanie
Vašich kvalifikovaných certifikátov. Pri
vydávaní pôvodných kvalifikovaných
certifikátov došlo k zmene, a preto
boli vydané nové podpisové kľúče na
vydávanie nových kvalifikovaných cer-
tifikátov. 

V prechodnom období až do dňa 
31. decembra 2010 je však možné na-
ďalej využívať kvalifikované certi -
fikáty, ktoré boli vydané pred dňom 
1. ja nuára 2010.

Pre úplnosť uvádzame zoznam elektro-
nických adries súdov umožňujúcich styk
s elektronickou podateľňou, ako aj zá-
klad né požiadavky na prijatie elektronic -
kého dokumentu, ktoré nájdete na linku:
http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=lb2&htm=lb/epod.htm. Úpl né
adre sy všetkých súdov SR nájdete na
linku: http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc. 

NÁVOD NA ZRIADENIE
A POUŽÍVANIE ZEP

1. Navštívte akreditovanú certifikačnú
autoritu alebo jej registračnú au -
toritu s preukazom totožnosti. Ich
zoznam je uvedený na linku:
http://www.nbusr.sk. Po overení Vašej totož-
nosti a uzavretí zmluvy Vám autori-
ta väčšinou na počkanie vydá Váš
kvalifikovaný certifikát slúžiaci na
vytváranie ZEP, ktorý bude uložený
na bezpečnom certifikovanom za-
riadení podobnom USB kľúču alebo
platobnej karte.

2. Na Vaše bezpečné certifikované 
zariadenie nainštalujte príslušný
ovládač, ktorý nájdete napr. na lin-
ku: http://www.disig.sk/index.php?id=suppikey alebo
http://www.disig.sk/index.php?id=suppsiemens. Postu -
puj te podľa inštrukcií uvedených na
týchto stránkach.

3. Vyplnením registračného formulára
na stránke http://portal.gov.sk sa zaregis -
truj te. Následne sa prostredníctvom
aplikácie Microsoft Internet Explo-
rer prihláste menom a heslom, kto-
ré Vám bude doručené na e-mail
a ak je to potrebné, kliknite na ak-
tivačnú linku v e-maile.

4. Do aplikácie Microsoft Internet 
Explorer (pozor, žiaden iný interne-
tový prehliadač nie je možné po-
užiť) nainštalujte doplnky nazývané
D.Signer/XAdES, ktoré si môžete
stiahnuť v sekcii webovej stránky
http://portal.gov.sk nazvanej „Návod na 
použitie ÚPVS“. 

Poradie krokov je na sledovné: (1)
Spustite Xades\se tu p.exe, (2) spustite
XmlPlugin\setup.exe, (3) spustite 
SigPolicy2010\sigPolicy2010.reg.

5. K počítaču pripojte Vaše bezpečné
zariadenie obsahujúce kvalifikovaný
certifikát a zaregistrujte si buď ako
občan alebo podnikateľ Váš kvalifi-
kovaný certifikát v menu „Služby“ 
a podmenu „Žiadosť o registráciu
certifikátu na ÚPVS“. Výsledkom
žiadosti o registráciu, ktorú realizu-
jete on-line, je formulár, ktorý ob-
sahuje Vaše identifikačné údaje
a výpis z Vášho kvalifikovaného cer-
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tifikátu. Tento formulár si vytlačte
a s preukazom totožnosti navštívte
notára, ktorý opätovne úradne vo
forme notárskej zápisnice osvedčí,
že Vám patrí kvalifikovaný certifikát,
ktorý ste si zaregistrovali na portáli
ÚPVS (http://portal.gov.sk). Notársku zá pis -
nicu potom odošlite adresu ÚPVS,
P.O. Box 11, 810 05 Bratislava 15.
O úspešnej registrácii budete infor-
movaný potvrdzujúcou správou do-
ručenou do Vášho eDesktopu opäť
na portáli ÚPVS.

6. Na Vašom počítači nainštalujte soft-
vér na vytváranie ZEP. Použiť môže-
te napr. program QSign 3.4 od spo-
ločnosti Ardaco. Dovoľujeme si Vás
upozorniť, že ak máte nainštalova-
nú staršiu verziu softvéru na vytvá-
ranie ZEP, je potrebné ju najskôr
úplne odinštalovať a reštartovať
počítač. Po inštalácii novej verzie
pripojte k počítaču Vaše bezpečné
certifikované zariadenie a pravým
kliknutím na šedú ikonu v pravom
dolnom rohu obrazovky a po tvr de -
ním výberu Prihlásiť sa prihláste do
aplikácie. Pri úplne prvom použití
aplikácie si ju jednorazovo aktivujte
pravým kliknutím myši na šedú ikonu
v pravom dolnom rohu obrazovky, vy-
berte pokyn Aktivácia a po stu pujte
podľa inštrukcií na obrazovke. 

7. V aplikácii na vytváranie ZEP 
si nastavte aktuálnu podpisovú 
politiku, ktorú je potrebné 
im portovať z webovej stránky 
http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis/podpisove-politiky/zoznam-schvalenych-podpisovych-politik/index.html.
Súbor s koncovkou DER uložte vo svo-
jom počítači tak, aby cesta k nemu
bola nastavená v menu, ktoré v prí -
pa de použitia programu QSign 3.4
otvoríte kliknutím na šedú ikonu
v pravom dolnom rohu obrazovky,
zvoľte možnosť Nastavenia a v rámci
nich záložku Podpisové politiky.

8. Ďalej je potrebné v aplikácii správ-
ne nastaviť server časovej pečiatky,
ktorý Vám zvyčajne poskytne Vaša
registračná autorita. V aplikácii
QSign 3.4 prejdite v rámci záložky
Nastavenia do piatej záložky Serve-
ry a pridajte server časovej pečiat-
ky. V tomto kroku býva tiež potreb-
né nainštalovať certifikát pre server

časovej pečiatky do aplikácie na vy-
tváranie ZEP, pričom postup inštalá-
cie Vám poskytne prevádzkovateľ
serveru časovej pečiatky. 

9. V ďalšom kroku do aplikácie na vy-
tváranie ZEP nainštalujte i ďalšie
certifikáty, najmä koreňový certifi-
kát NBÚ SR, ktorý nájdete na linku
http://ep.nbusr.sk/kca/certifikat.html. Okrem ko re ňo  -
vé ho certifikátu je nevyhnutné nain-
štalovať i certifikát akreditovanej
certifikačnej autority. Ak Vám kvali-
fi kovaný certifikát vydala napr. spo-
ločnosť Disig, a.s., nájdete ho spo lu
s cer tifikátmi autority časovej pečiatky
na linku http://www.disig.sk/index.php?id=certifikatycadisig.
Certifikáty inštalujte tak, že pravým
tlačidlom kliknete na šedú ikonu
vpravo dolu a zvolíte možnosť Certi-
fi káty. V zobrazenom okne potom vy-
beriete možnosť Certifikát a Im por -
to vať, pričom zadáte cestu k cer ti fi -
kátom, ktoré ste si uložili do Vášho
počítača podľa tohto bodu. Certifi ká-
ty budú mať väčšinou koncovku DER.

Pokiaľ ste postupovali podľa uvedených
krokov, Vaša aplikácia na vytváranie
ZEP by mala byť plne funkčná a mô že -
te pristúpiť k podpisovaniu. Pri každom
použití ZEP je potrebné skontrolovať,
či je pri jeho vytváraní zapnutá funk-
cia vložiť časovú pečiatku.

V aplikácii QSign 3.4 je možné podpi-
sovať i súbory PDF, no tieto zatiaľ nie
sú akceptované príslušnými orgánmi.
Preto je vhodné podpisovať iba súbory
TIFF a RTF. Pokiaľ tieto súbory vytvára-
te scanovaním, musia byť čiernobiele
v rozlíšení najviac 200 DPI. V názvoch
súborov je zakázané používať diakritiku.

Pokiaľ používate aplikáciu QSign 3.4,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že pokiaľ
ste stále prihlásený a odpojíte svoje
bezpečné zariadenie od počítača a ná -
sledne ho opätovne pripojíte, program
Vám už neumožní podpisovať, hoci Vás
neinformuje inak ako hlásením, že pod -
pisovanie zlyhalo. V tomto prípade je
potrebné odhlásiť sa a znovu prihlásiť,
aby bola funkčnosť aplikácie obnovená.

Vyššie uvedený postup je aktuálny ku
dňu vydania tohto článku bulletinu
ULC Čarnogurský PRO BONO.
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Rozsah novely

Schengenské víza 
a národné víza

NOVELA ZÁKONA
O POBYTE CUDZINCOV

Dňa 15. januára 2010 nadobudol účin-
nosť zákon č. 594/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a dopl -
není niektorých zákonov v znení ne-
skor ších predpisov a o zmene a do pl -
není niektorých zákonov. Ustanovenia
čl. I bod 6 až 8 a 101 a čl. III uvedené-
ho zákona nadobudnú účinnosť odo
dňa 5. apríla 2010.

Vzhľadom na schválenie Vízového kó-
de xu Spoločenstva, ktorý sa bude
uplatňovať odo dňa 5. apríla 2010, no-
vela vypúšťa niektoré ustanovenia
o vízach (letiskové tranzitné vízum,
tranzitné vízum, krátkodobé vízum,
dlhodobé vízum, dlhodobé vízum plat-
né zároveň ako krátkodobé vízum). 

V zákone po novele ostala iba základ-
ná úprava udeľovania schengenských
víz a právna úprava pre udelenie ná-
rodného (pred novelou dlhodobého)
víza. Vypustili sa tiež duplicitné usta-
novenia upravujúce pozvanie. Novela
upravila okruh cudzincov, ktorým sa
udeľuje prechodný pobyt na účel pod-
nikania. Pri prechodnom pobyte určité
skupiny cudzincov nemusia do 90 dní
pobytu žiadať o povolenie na pobyt.
Títo cudzinci sú po novele oprávnení
vstúpiť na základe udeleného víza na
naše územie a zdržiavať sa tu max. 90
dní. V rámci konania o udelenie povo-
lenia na pobyt sa zjednotili niektoré
ustanovenia, ktoré sú obdobné pri
udeľo  vaní povolenia na trvalý pobyt,
prechod  ný pobyt a tolerovaný pobyt. 

Nove la zakotvila nové povinnosti pre-
vádzkovateľa letiska a novú povinnosť
zamestnávateľa, aby oznámil policaj-
nému útvaru skončenie pracovnopráv-
neho vzťahu s cudzincom. Zmeny sa
dotkli aj administratívneho vyhostenia
a zaistenia cudzincov. 

V súlade s Nariadením Európskeho par-
lamentu a Rady ES č. 810/2009 zo
dňa 13. júla 2009, ktorým sa ustanovu-
je Vízový kódex Spoločenstva, odo dňa
5. apríla 2010 sa cudzincom budú vy-

dávať schengenské víza (jednotné ví-
zum, vízum s obmedzenou územnou
platnosťou a letiskové tranzitné ví-
zum) a národné víza. Schengenské víza
oprávňujú cudzincov na tranzit cez
územia členských štátov alebo na plá-
novaný pobyt na území členských štá-
tov po dobu nepresahujúcu tri mesia-
ce. Národné víza môžu byť udelené, ak
je to potrebné v súvislosti s udelením
povolenia na pobyt v Slovenskej repu-
blike alebo na plnenie záväzkov Sloven-
skej republiky vyplývajúcich z medziná-
rodných zmlúv alebo ak je to v záujme
Slovenskej republiky. Národné víza sa
udeľujú na pobyt dlhší ako tri mesiace
a sú platné iba pre územie Slovenskej
republiky a cudzincovi umož ňujú pre-
chod cez územie jednej alebo viacerých
členských krajín s cieľom dosiahnuť
územie Slovenskej republiky. Zároveň
tieto víza počas prvých troch mesiacov
ich platnosti opráv ňujú na pohyb v rám -
ci členských krajín.

Prevažná časť úpravy schengenských
víz je obsiahnutá vo Vízovom kódexe
Spoločenstva, ktorý bude odo dňa 
5. apríla 2010 ako nariadenie EÚ pria-
mo aplikovateľný. Preto sa vypustili
ustanovenia, ktoré by boli vzhľadom
na priamu aplikovateľnosť Vízového
kó dexu Spoločenstva duplicitné a v § 13
sa ustanovujú prevažne kompetencie
pre jednotlivé orgány Slovenskej re -
publiky na vykonávanie konkrétnych
úkonov podľa Vízového kódexu Spolo-
čenstva. 

Členské štáty môžu okrem vydávania
spoločných schengenských víz vydá-
vať aj svoje národné víza, pričom po-
stup ich vydávania si každý členský
štát určuje vnútroštátnou úpravou. 
V novelizovaných § 12 a 14 sa ustano-
vujú podmienky na udelenie národné-
ho víza, doklady, ktoré je potrebné
k žiadosti predložiť a základné pro-
cesné postupy zastupiteľského úradu.
V súlade s Vízovým kódexom Spolo-
čenstva sa bude možné odvolať proti
neudeleniu schengenského víza, jeho
zrušeniu alebo odvolaniu až odo dňa



5. apríla 2011, pretože ustanovenia 
čl. 32 ods. 2 a 3 a čl. 34 ods. 6 a 7 Ví-
zového kódexu Spoločenstva nadobud-
nú účinnosť o rok neskôr. Do tohto dá-
tumu ostáva v platnosti doterajšia
úprava, t.j. nemožnosť sa odvolať pro-
ti neudeleniu, zrušeniu alebo odvola-
niu schengenského víza. Na rozdiel od
schengenských víz, pri národných vízach
sa stále ponecháva doterajšia úpra va
neoznamovania dôvodov neu de lenia
víza, ako aj nemožnosť odvolať sa proti
jeho neudeleniu. 

Víza budú, tak ako doposiaľ, vydávané
Ministerstvom zahraničných vecí v sú-
čin nosti s Ministerstvom vnútra, okrem
naliehavých prípadov, keď hlavne
z tech nických príčin nie je možné zabez-
pečiť stanovisko Ministerstva vnútra. 

V súvislosti s vydá vaním národných víz
sa tiež ustanovujú doklady, ktoré je po-
trebné k žiadosti priložiť. Ide predo-
všetkým o cestovný doklad, doklad 
potvrdzujúci účel pobytu a doklad 
o zdravotnom poistení. Ďalšími doklad-
mi, ktoré bude potrebné priložiť podľa
účelu pobytu v individuálnych prípa-
doch, sú napríklad doklad o finančnom
zabezpečení, prípadne do klad o spôso-
be dopravy. 

Doplnené ustanovenie § 19 zákona o po-
byte cudzincov po novom umožňuje
udeliť povolenie na prechodný pobyt
na účel podnikania okrem živnostníka
aj cudzincom, ktorí konajú v mene ob-
chodnej spoločnosti alebo družstva, ak
nie sú v pracovnoprávnom vzťahu
k tejto spoločnosti alebo k družstvu.
Ide najmä o členov štatutárnych orgá-
nov alebo prokuristov, ktorí však nie sú
s danou právnickou osobou v pra cov no -
práv nom vzťahu, ale vykonávajú svoju
činnosť pre spoločnosť napr. na zákla-
de mandátnej zmluvy.

Novela dopĺňa § 20 zákona o pobyte
cudzincov o odsek 3, v zmysle ktorého
sa po novom upravuje, že povolenie na
prechodný pobyt na účel zamestnania
sa nevyžaduje do 90 dní od vstupu na
územie SR, ak ide o cudzinca, (1) ktorý
pracuje pre významného zahraničného
investora v SR, (2) ktorého vyslal za-
mestnávateľ so sídlom v inom člen-
skom štáte Európskej únie na územie

SR v rámci poskytovania služieb zabez-
pečovaných týmto zamestnávateľom,
(3) ktorý je zamestnaný v medzi ná rod -
nej hromadnej doprave, ak je na výkon
práce na území SR vyslaný svojím zahra -
ničným zamestnávateľom, alebo (4) kto-
rý je v pracovnom pomere so zamest-
návateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo
organizačnej zložky s pracovnoprávnou
subjektivitou mimo územia Slovenskej
republiky a ktorý ho vyslal na základe
zmluvy uzatvorenej s právnickou oso-
bou alebo fyzickou osobou vykonávať
prácu na území SR.

Obdobne sa po novom upravuje aj po-
vo lenie na prechodný pobyt študentov.
Pod ľa zmeneného ustanovenia § 21 ods. 3
zákona o pobyte cudzincov sa povole-
nie na prechodný pobyt na účel štúdia
nevyžaduje do 90 dní od vstupu na
úze mie SR.

Doplnením ustanovenia § 22 ods. 1
o písm. g) a h) sa rozšírila možnosť
udeliť povolenie na prechodný pobyt
na účel osobitnej činnosti o (1) lieče-
nie, a ak je to potrebné, povolenie sa
môže udeliť aj cudzincovi, ktorý cu-
dzinca na liečení sprevádza a (2) do -
bro voľnícku činnosť. Takisto na účely
osobitnej činnosti sa povolenie na pre-
chodný pobyt nevyžaduje do 90 dní od
vstupu na územie SR.

Novelou zákona o pobyte cudzincov sa
zmenili aj ustanovenia týkajúce sa po-
dávania žiadostí o povolenie prechod-
ného pobytu.

V zmysle doplneného ustanovenia 
§ 25 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov,
sa zakotvila možnosť pre zastupiteľské
úrady Slovenskej republiky neprijať
žiadosť o udelenie povolenia na pobyt,
ak cudzinec pri jej podaní nepreukáže
účel, na ktorý žiada o povolenie poby-
tu alebo ak nepriloží doklad o bez ú hon-
nosti z domovského štátu. 

Novela v ustanovení § 26 ods. 2 dopĺňa
dôvody na zamietnutie žiadosti o ude -
lenie povolenia na prechodný pobyt 
o (1) úmyselné uvedenie zlých údajov
alebo neúplných údajov a (2) nesúlad
údajov v cestovnom doklade so skutoč-
nosťou.
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V novom odseku 7 doplneného v § 27 sa
ustanovuje, že v rozhodnutí o za miet -
nutí žiadosti o obnovenie povolenia na
prechodný pobyt sa určí cudzincovi
primeraná lehota na vycestovanie,
naj dlhšie 30 dní od právoplatnosti roz-
hodnutia. 

V zmysle doplneného ustanovenia 
§ 37 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov
po novom cudzinec s povoleným pre-
chodným pobytom nemusí, na rozdiel
od cudzinca s povoleným trvalým pre-
chodom, odovzdať doklad potvrdzujú-
ci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje
verejné zdravie.

Ustanovenie § 38a ods. 3 sa dopĺňa 
o písm. c), ktoré ustanovuje novú po-
vinnosť pre cudzinca mladšieho ako 
18 rokov, ale staršieho ako 14 rokov,
ktorý je dieťaťom cudzinca s ďalším
povolením, priložiť k žiadosti o ďalšie
povolenie výpis z registra trestov. Pre
takéhoto cudzinca mladšieho ako 18 ro -
kov sa v novom ustanovení § 38 ods. 4
ustanovila aj povinnosť prikladať
k žia dosti doklad potvrdzujúci, že ne-
trpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné
zdravie (rovnako ako je tomu pri ostat-
ných kategóriách cudzincov).

V doplnenom ustanovení § 39 ods. 2
zákona o pobyte cudzincov sa upresňu-
jú dôvody na zamietnutie žiadosti
o udelenie povolenia na trvalý pobyt
tak, aby korešpondovali s dôvodmi na
zamietnutie žiadosti o udelenie povo-
lenia na prechodný pobyt. Novým dô-
vodom na zamietnutie žiadosti je, ak
cudzinec uvedie nepravdivé, neúplné
alebo zavádzajúce údaje alebo predlo-
ží falošné alebo pozmenené doklady
alebo doklad inej osoby, alebo ak úda-
je v cestovnom doklade nezodpoveda-
jú skutočnosti. 

Po novele nie je možné odvolať sa
proti rozhodnutiu o udelení trvalého
pobytu. V novom odseku 4 doplneného
v § 39 sa ustanovuje, že v rozhodnutí
o zamietnutí žiadosti o ďalšie povole-
nie sa určí cudzincovi primeraná leho-
ta na vycestovanie, najdlhšie 30 dní od
právoplatnosti rozhodnutia. 

Tolerovaný pobyt je špecifický typ po-
bytu, ktorý možno udeliť cudzincovi

najviac na 180 dní v prípade splnenia
niektorej z nasledovných podmienok:
(1) je prekážka jeho administratívneho
vyhostenia podľa § 58, (2) bolo mu po-
skytnuté dočasné útočisko, (3) jeho
vycestovanie nie je možné a jeho zais-
tenie nie je účelné, (4) je maloletým
dieťaťom nájdeným na území Sloven-
skej republiky, (5) je obeťou trestného
činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuď-
mi, ak má najmenej 18 rokov; orgán
činný v trestnom konaní alebo osoba
poverená ministerstvom vnútra obozná -
mi cudzinca s možnosťou a podmien ka -
mi udelenia tolerovaného pobytu z toh -
to dôvodu a o právach a povinnostiach,
ktoré z neho vyplývajú, alebo (6) to
vyžaduje rešpektovanie jeho súkrom-
ného a rodinného života. Za tolerova-
ný pobyt sa považuje aj obdobie výko-
nu väzby alebo obdobie výkonu trestu
odňatia slobody a tiež obdobie najviac
90 dní od podania písomnej žiadosti
cudzinca o dobrovoľný návrat do vy-
ces tovania alebo do späťvzatia tejto
žiadosti. 

Novelou zákona o pobyte cudzincov sa
rozširujú podmienky pre udelenie tole-
rovaného pobytu. V zmysle doplneného
ustanovenia § 43 ods. 1 písm. f) novou
podmienkou pre udelenie tolerované-
ho pobytu z dôvodu rešpektovania ro-
dinného a súkromného života je, aby
to nepredstavovalo bezpečnostné rizi-
ko pre Slovenskú republiku.

Rozšírili sa aj dôvody, kedy sa pobyt
cudzinca na našom území považuje za
tolerovaný pobyt. Podľa novelizované-
ho ustanovenia § 43 ods. 2 zákona 
o pobyte cudzincov sa za obdobie tole-
rovaného pobytu považuje aj obdobie
poskytovania ústavnej starostlivosti 
a obdobie posudzovania žiadosti o ude -
le nie tolerovaného pobytu.

V zmysle nového ustanovenia § 43 ods. 5
sa proti rozhodnutiu o dĺžke udeleného
povolenia na tolerovaný pobyt a proti
rozhodnutiu o dĺžke predĺženia povole-
nia na tolerovaný pobyt nemožno od-
volať. 

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy
sa povolenie na tolerovaný pobyt cu-
dzincovi, ktorý je obeťou trestného
činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuď -
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mi, udeľovalo najviac na 40 dní. Obdo-
bie, na ktoré možno po novom udeliť
povolenie tolerovaného pobytu, sa 
v tomto prípade podľa § 43 ods. 7 pre-
dlžuje na 90 dní.

V zmysle doplneného ustanovenia 
§ 44 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov
sa rozširuje dôvod zániku tolerovaného
pobytu o vycestovanie cudzinca z úze -
mia Slovenskej republiky. 

V novom doplnenom ustanovení § 51a
sa prevádzkovateľovi letiska ukladá
povinnosť (1) oznámiť policajnému
útvaru vykonávajúcemu hraničnú kon-
trolu prílet lietadla z tretej krajiny
a odlet lietadla do tretej krajiny; ak
ide o letisko, na ktorom nie je zriade-
ný policajný útvar, najneskôr 24 hodín
pred príletom alebo odletom, pričom
ak sa prevádzkovateľ letiska dozvie
o odlete alebo prílete neskôr ako 24 ho-
dín pred odletom alebo príletom, je po-
vinný to oznámiť policajnému útvaru
bezodkladne, (2) neumožniť po sádke
a cestujúcim nástup do lietadla odlieta-
júceho do tretej krajiny bez vykonania
hraničnej kontroly posádky a cestu jú -
cich policajným útvarom, (3) prijať také
opatrenia, aby posádka a cestujúci po
prílete lietadla z tretej krajiny neopus-
tili letisko mimo priestorov hraničnej
kontroly. 

Účelom takejto úpravy je zabezpečiť
vykonanie hraničných kontrol osôb pri-
lietajúcich alebo odlietajúcich mimo
Schengenský priestor. Takáto požiadav-
ka vyplýva z Kódexu schengenských
hraníc.

V § 53 sa za odsek 3 vložil nový odsek 4,
ktorý ukladá zamestnávateľovi cu -
dzinca povinnosť do troch pracovných
dní písomne oznámiť policajnému
útvaru skončenie pracovného pomeru 
s cudzin com.

V súlade so smernicou 2008/115/ES sa
upravujú základné ustanovenia admi-
nistratívneho vyhostenia, zavádza sa
povinnosť poskytnúť cudzincovi na
jeho žiadosť písomný preklad hlavných
častí rozhodnutia, a to v jazyku, o kto -
rom sa predpokladá, že mu rozumie. 

Opätovne sa zavádza odkladný účinok
pre odvolanie proti rozhodnutiu o ad -
mi nistratívnom vyhostení a sta no vuje
sa nová lehota pre vycestovanie cu-
dzinca. Dopĺňajú sa nové skutočnosti,
ktoré bude policajný útvar brať do
úvahy pri rozhodovaní o ad mi nis tra -
tívnom vyhostení. Pôj de napr. o zdra -
votný stav cudzinca alebo o cudzinca,
ktorý je zraniteľnou osobou. Navrhuje
sa, aby policajný útvar mohol predĺ -
žiť lehotu zaistenia najviac o ďalších
12 mesiacov. Počas doby zaistenia cu-
dzinca budú mať zástupcovia mimo-
vládnych organizácií prístup do útvarov
policajného zais tenia pre cudzincov,
ktorý bude podliehať súhlasu riaditeľa
zariadenia.  Policajný útvar poučí cu-
dzinca o jeho právach a povinnostiach
a toto poučenie bude opakovať v pra -
videlných intervaloch. Rovnako ako pri
vyhostení, aj pri zaistení sa bude veno-
vať osobitná pozornosť zraniteľným
osobám. Cudzinci mladší ako 15 rokov
budú mať pri pobyte v zariadení nad
180 dní prístup k vzdelaniu.
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NOVELA ZÁKONA O ORGANIZÁCII
ČINNOSTI VLÁDY A ORGANIZÁCII
ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Dňa 5. februára 2010 bol v Zbierke záko -
nov SR vyhlásený zákon č. 37/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej
sprá vy v znení neskorších predpisov
(ďa  lej ako „novela"). S výnimkou nie -
ktorých terminologických zmien sú vi -

sia  cich s prijatím Lisabonskej zmluvy,
ktoré nadobúdajú účinnosť už dňom vy-
hlásenia v Zbierke zákonov SR, nadobú-
da novela účinnosť odo dňa 1. júla 2010.

Novela bola prijatá v rámci programo-
vého vyhlásenia vlády SR z dôvodu ra-
cio nalizácie štátnej správy. Predmetom

Nové povinnosti 
zamestnávateľov



právnej úpravy novely je zrušenie
niektorých ministerstiev a ich zlúčenie
s ostatnými ministerstvami SR, s tým
súvisiaca zmena názvov zlúčených mi-
nisterstiev, ako aj prechod kompeten-
cií, majetku a ostatných práv a po vin -
ností vyplývajúcich z pra cov no práv nych
a iných právnych vzťahov.

Na základe novely boli zrušené Minis-
terstvo výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR (ďalej len „MVRR SR“) a Mi nis -
terstvo životného prostredia SR (ďalej
ako „MŽP SR“). Zrušené ministerstvá
boli zlúčené s Ministerstvom hospodár-
stva SR (ďalej ako „MH SR“) a Minis ter -
stvom pôdohospodárstva SR (ďalej ako
„MP SR“), na základe čoho vznikli nové
orgány, a síce Ministerstvo hospodárstva
a výstavby SR (ďalej ako „MHV SR“)
a Ministerstvo pôdohospodárstva, ži-
vot ného prostredia a regionálneho roz-
voja SR (ďalej ako „MPŽPRR SR“).

Na základe novely ďalej došlo k zmene
názvov Ministerstva školstva SR (ďalej
ako „MŠ SR“) na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako
„MŠVVŠ SR“) a Ministerstva kultúry SR
(ďalej ako „MK SR“) na Ministerstvo
kultúry a cestovného ruchu SR (ďalej
ako „MKCR SR“). Dôvodom tejto úpra-
vy by malo byť zdôraznenie veľkého
významu vedy, výskumu, športu a ces -
tovného ruchu v spoločnosti. Súčasne
sa tým sleduje cieľ podpory rozvoja tý-
chto odvetví v budúcnosti.

V súvislosti s prechodom kompetencií
prestalo byť MHV SR ústredným orgá-
nom štátnej správy pre oblasť cestov-
ného ruchu, avšak jeho pôsobnosť sa
rozšírila o oblasti stavebnej výroby
a stavebných výrobkov, tvorby a usku -
toč ňovania bytovej politiky a pos ky to -
vania štátnej prémie k stavebnému
sporeniu. 

V súvislosti s prechodom kompetencií
sa pôsobnosť MPŽPRR SR rozšírila
v oblastiach ochrany prírody a krajiny,
vodného hospodárstva, ochrany pred
povodňami, ochrany akosti a množstva
vôd a ich racionálneho využívania a ry-
bárstva okrem akvakultúry a morského
rybolovu, ochrany ovzdušia, ozónovej
vrstvy a klimatického systému Zeme,
ekologických aspektov územného plá-

novania, odpadového hospodárstva,
posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie, zabezpečovania jednotného
informačného systému o životnom pro-
stredí a plošného monitoringu, geolo-
gického výskumu a prieskumu, ochrany
a regulácie obchodu s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľ-
ne rastúcich rastlín, geneticky modifi-
kovaných organizmov, regionálneho
rozvoja okrem koordinácie využívania
finančných prostriedkov z fondov Eu-
rópskej únie.

Na základe novely boli ďalej rozšírené
kompetencie Ministerstva vnútra SR
(ďalej ako „MV SR“) v oblasti verejných
prác, stavebného poriadku a územ -
ného plánovania okrem ekologických
aspektov, ako aj kompetencie MKCR SR
v oblasti cestovného ruchu.

Pôsobnosť Úradu vlády SR (ďalej ako
„ÚV SR“) bola novelou rozšírená o ko -
or dináciu využívania finančných pro-
striedkov z fondov Európskej únie, ako
aj o koordináciu prípravy zásadných
opatrení na zabezpečenie hospodár-
skej a sociálnej politiky SR. Ide o pre -
sun kompetencie z MVRR SR s cieľom
sústrediť kompetencie v oblasti koor-
dinácie politík Európskej únie na jedno
miesto. 

Ak sa v doterajších právnych predpisoch
používa pojem „Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky“ vo všetkých gramatických
tvaroch, rozumie sa tým MHV SR 
pre oblasť stavebnej výroby a sta veb -
ných výrobkov, tvorby a usku toč ňo va -
nia bytovej politiky a poskytovania
štát nej prémie k stavebnému spore-
niu.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch
používa pojem „Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky“ vo všetkých gramatických
tva roch, rozumie sa tým MV SR pre ob-
lasť verejných prác, stavebného po-
riadku a územného plánovania okrem
ekologických aspektov.

Ak sa v doterajších právnych pred -
pisoch používa pojem „Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky“ vo všetkých grama-
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tických tvaroch, rozumie sa tým
MPŽPRR SR pre oblasť regionálneho
rozvoja okrem koordinácie využí vania
finančných prostriedkov z fondov Eu-
róp skej únie.

Ak sa v doterajších právnych predpisoch
používa pojem „Ministerstvo výstav by
a regionálneho rozvoja Slovenskej re -
pu bliky“ vo všetkých gramatických tva -
roch, rozumie sa tým ÚV SR pre oblasť
koordinácie využívania finančných pro-
striedkov z fondov Európskej únie.

Ak sa v doterajších právnych predpi-
soch používa pojem „Ministerstvo hos-
podárstva Slovenskej republiky“ vo
všetkých gramatických tvaroch, rozu-
mie sa tým MKCR SR pre oblasť cestov-
ného ruchu.

Ak sa v doterajších právnych predpi-
soch používa pojem „Ministerstvo ži-
votného prostredia Slovenskej republi-
ky“ vo všetkých gramatických tvaroch,
rozumie sa tým MPŽPRR SR.

Ak sa v doterajších právnych predpi-
soch používa pojem „Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky“ vo všetkých
gramatických tvaroch, rozumie sa tým
MŠVVŠ SR.

V súvislosti s prechodom hore uvede-
ných kompetencií v rámci dotknutých
ministerstiev bude s účinnosťou odo
dňa 1. júla 2010 zabezpečený prechod
práv a povinností vyplývajúcich z pra -
cov noprávnych vzťahov zamestnancov
zabezpečujúcich výkon týchto kompe-
tencií, ako aj práv a povinností z iných
právnych vzťahov. Zároveň dôjde
k prechodu majetku štátu, ktorý je do
dňa 30. júna 2010 v správe niektorého
zo zanikajúcich ministerstiev a slúži na
zabezpečovanie preberaných kompe-
tencií, zo správy tohto zanikajúceho
ministerstva do správy príslušného
novo vznikajúceho ministerstva. Kon-
krétny druh a rozsah preberaného 
majetku, práv a povinností sa medzi
jednotlivými ministerstvami upraví do-
hodou. 
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PRIPRAVUJE SA V NR SR - NOVELA
ZÁKONA O RODINE

Do NR SR bol dňa 11. februára 2010
doručený návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z.
o rodine v znení neskorších predpisov
s cieľom zavedenia osvedčeného sys-
tému striedavej starostlivosti o deti
po rozvode rodičov do praxe sloven-
ských súdov a porozvodovej starostli-
vosti. Účinnosť predkladaného návrhu
zákona sa navrhuje odo dňa 1. júla
2010.

Trend zverovania detí do starostlivosti
otcom je v súčasnej dobe výrazne kle-
sa júci. Súdy navyše neumožňujú deťom
styk s obidvomi rodičmi v do sta toč ne
pravidelnom, rovnocennom a rovno-
práv nom rozsahu.

Zavedenie striedavej starostlivosti 
o dieťa by znamenalo, že dieťa sa
opakovane zverí do starostlivosti
strie davo jednému a druhému rodičovi
na presne stanovené časové obdobie.
Súd by zároveň presne vymedzil práva

a povinnosti rodičov uplatňujúce sa
počas týchto časových období. 

Prax súdov v Slovenskej republike je
doposiaľ taká, že rodič, ktorému nie je
dieťa zverené do starostlivosti (v dr vi -
vej väčšine otec), sa môže s die ťaťom
stýkať na základe súdneho rozhodnu-
tia, väčšinou dvakrát do mesiaca po-
čas víkendu. Stretávanie sa otca s die -
ťaťom dvakrát v mesiaci cez víkend
umožňuje len to, aby dieťa na otca
nezabudlo a aby mal otec aspoň mini-
málnu motiváciu platiť na dieťa vý -
živné. V žiadnom prípade tak nie je 
zabezpečené, aby takýto otec mal
možnosť dieťa vychovávať. 

V článku 41 Ústavy Slovenskej republi-
ky je vymedzený rámec ústavnej
ochra ny manželstva, rodiny a ro di  -
čovstva, pričom zákon o rodine 
č. 36/2005 Z. z. je jedným z roz ho du -
jú cich zákonov, ktorými sa čl. 41 Ústa-
vy SR vykonáva. Zákon o rodine už,



žiaľ, nedostatočne reaguje na vývoj
a zmeny, ktoré nastávajú v súčasnej
spoločnosti.

Podľa čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach
dieťaťa „záujem dieťaťa musí byť 
prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek
činnosti týkajúcej sa detí, nech už
uskutočňovanej verejnými alebo sú-
krom nými zariadeniami sociálnej staro-
stlivosti, súdmi, správnymi alebo záko-
nodarnými orgánmi.“ 

Podľa čl. 18 ods. 1 Dohovoru o právach
dieťaťa „štáty, ktoré sú zmluvnou stra-
nou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie
na to, aby sa uznala zásada, že obaja
rodičia majú spoločnú zodpovednosť
za výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia,
alebo v zodpo vedajúcich prípadoch zá-
konní zástupcovia, majú prvotnú zod-
povednosť za výchovu a vývoj dieťaťa.
Základným zmyslom ich starostlivosti
musí pritom byť záujem dieťaťa.“

Striedavá starostlivosť sa na základe
skúseností viacerých krajín ako USA,
Nemecko, Nórsko a Česká republika
ukazuje ako najlepšia a naje fek tív -
nejšia forma porozvodovej starostli-
vosti o deti.

V USA jednotlivé štáty uplatňujú strie-
davú starostlivosť už 25 rokov, v Ne -
mec ku bola striedavá starostlivosť
upravená v príslušnom zákone v roku
1998 ako základná východisková sta-
rost livosť, ktorá pretrváva aj po roz-
vode rodičov. Podobne v Českej repu-
blike sa novelizácia zákona o rodine
v roku 1998 zamerala na zavedenie
striedavej starostlivosti do právneho
poriadku ČR. 

Vedecká konferencia Dieťa v ohroze-
ní XVIII., ktorá sa konala v Bratislave
v decembri 2009, poukázala na potre-
bu novelizovať zákon o rodine. Pred-
kladaný návrh zmeny zákona reaguje
na Dohovor o právach dieťaťa a využi-
té bolo porovnanie s úpravou zákona
o rodine v Českej republike.

Doteraz mohli rodičia realizovať ur -
čitú formu striedavej starostlivosti
o die ťa iba vtedy, ak uzatvorili medzi
sebou dohodu a súd ju schválil. Po no-
vom by mala byť priamo v zákone uve-

dená striedavá starostlivosť o dieťa,
čím sa umožní striedavá starostlivosť
aj vtedy, ak jeden z rodičov blokuje
snahu druhého rodiča o uzatvorenie
dohody tým, že s ňou nesúhlasí. 

Navrhovaná zmena zákona o rodine by
poskytovala súdom možnosť využiť
striedavú starostlivosť, a tým tlmiť
rozvodové a porozvodové súboje
o deti medzi rodičmi, keďže doteraz
je bežnou praxou, že rodič, ktorému
bolo dieťa zverené do osobnej staro-
stlivosti, bráni druhému rodičovi
v styku s dieťaťom a je bežné i to, že
rodič, ktorému bolo dieťa zverené do
starostlivosti, dieťa proti druhému ro-
dičovi štve, druhého rodiča ohovára,
či inak psychicky vplýva na dieťa tak,
aby druhého rodiča nemalo rado. 

Podľa navrhovaného § 24 by sa zavied-
lo, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí
dieťa vychovávať a ak majú o sta rost -
livosť o dieťa obidvaja rodičia zá-
ujem, súd môže zveriť dieťa do strie-
davej starostlivosti obidvoch rodičov,
ak je to v záujme dieťaťa a ak budú
takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.
Ak by so striedavou starostlivosťou sú-
hlasil aspoň jeden z rodičov dieťaťa,
súd by musel skúmať, či bude takáto
starostlivosť v záujme dieťaťa. 

Súd by pri rozhodovaní o výkone rodi-
čovských práv a povinností alebo pri
schvaľovaní dohody rodičov musel reš-
pektovať právo maloletého dieťaťa na
zachovanie jeho vzťahu k obidvom ro-
dičom a vždy by musel prihliadnuť na
záujem maloletého dieťaťa, najmä na
jeho citové väzby a vývinové potreby.
Súd by musel dbať aj na to, aby bolo
rešpektované právo dieťaťa na výcho-
vu a starostlivosť zo strany obidvoch
rodičov a právo dieťaťa na udržovanie
pravidelného, rovnocenného a rovno-
právneho osobného styku s obidvomi
rodičmi.

V prípade, ak by súd nerozhodol
o strie davej starostlivosti o dieťa, pri
rozhodovaní o zverení maloletého die-
ťaťa do osobnej starostlivosti jedného
z rodičov by musel dbať na právo toho
rodiča, ktorému nebude maloleté die-
ťa zverené do osobnej starostlivosti,
na pravidelné informovanie sa o malo-
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy a apli-
kácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uve -
dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin 
ULC Čarnogurský PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

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

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

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martinu Šimunkovú: simunkova@ulclegal.com.

© ULC Čarnogurský, 2010
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letom dieťati. Rodič, ktorému by 
nebolo maloleté dieťa zverené do
osobnej starostlivosti, by sa práva na
pravidelné informovanie sa o malole-
tom dieťati mohol domáhať na súde. 

Zavedením striedavej starostlivosti
o dieťa po rozvode rodičov by sa zais-
til lepší kontakt dieťaťa s oboma ro-
dičmi.  
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