
1. VYKONÁVANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia nebude podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach a novely zákona o zdravotnom
poistení za rok 2011 v roku 2012 už vykonávať zamestnávateľ, ale príslušná zdravotná poisťovňa. O zmenách vo vykonávaní 
ročného zúčtovania Vás podrobnejšie informujeme v tomto článku bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. 

2. NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI
Potreba riešenia problému dlhodobej nezamestnanosti vyústila do prijatia novely zákona o službách zamestnanosti. Novela si
kladie za cieľ znížiť nezamestnanosť prostredníctvom rozšírenia využívania príspevku na aktivačnú činnosť.  

3. NOVELA ZÁKONA O CESTNEJ PREMÁVKE
Upravené podmienky vydávania vodičských preukazov a obmedzenie ich platnosti sú hlavnými zmenami, ktoré priniesla novela
zákona o cestnej premávke. Zmeny sa dotkli aj termínu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, či vekovej hranice na vedenie
motorových štvorkolok.  

4. ZMENY VO FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Na základe poznatkov z praxe bola prijatá novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
ktorá sleduje úpravu poskytovania finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov základných
a stredných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného
prostredia. 

5. NOVELA ZÁKONA O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELIVE
Po tragickej udalosti z roku 2010, pri ktorej prišlo v Devínskej Novej Vsi o život osem ľudí a viacero bolo vážne zranených, sa od
novely zákona o strelných zbraniach a strelive očakáva predchádzanie podobným udalostiam a zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva.  

6. VVLÁDA SR PRIPRAVUJE – NOVELA ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII
V medzirezortnom pripomienkovom konaní bol 3. mája 2011 schválený návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý
prináša rozsiahle zmeny v oblasti konkurzného konania, zodpovednosti štatutárov pre prípad oneskoreného podania návrhu na
vyhlásenie konkurzu a ďalšie zmeny, o ktorých Vás informujeme v tomto článku. 
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Od roku 2004 vykonávali ročné zúčto-
vanie zdravotného poistenia za zamest-
nancov zamestnávatelia. Ak sa zamest-
nanec rozhodol, mohol vykonať ročné
zúčtovanie zdravotného poistenia sám.
Samostatne zárobkovo činné osoby
(ďalej aj „SZČO“), t. j. podnikatelia,
podávajú ročné zúčtovanie zdravotné-
ho poistenia rovnako sami. 

Uvedený systém bol pre zamestnávate-
ľov zaťažujúci, keďže zamestnávateľ
bol nútený získavať od zamestnancov
všetky potrebné informácie, ktoré sú
rozhodu júce pre výpočet poistného na
zdravotné poistenie. Údaje poskytova-
né za mestnancami boli často neúplné,
a to naj mä z dôvodu, že niektorí za-
mestnanci sa nedostatočne orientujú
v sys té me zdravotného poistenia. 

Odborná terminológia používaná na
tla čivách na vykonanie ročného zúčto-
vania je pre laickú verejnosť pomerne
nezrozumiteľná a často tak dochádza
k neúmyselným chybám pri samotnom
výpočte poistného. Uvedené dôvody 
boli podkladom pre vypracovanie nove-
ly zákona č. 581/2004 Z. z. o zdra vot -
ných poisťovniach, dohľade nad zdravot -
nou starostlivosťou (ďalej len „zákon
o zdra votných poisťovniach“ alebo 
len „zákon“) a zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdra  votnom poistení (ďalej len „zá-
kon o zdravotnom poistení“).

V snahe znížiť administratívnu nároč-
nosť pre podnikateľov a zamest ná va te ľov
novela zaviedla nový spôsob vykonáva-
nia zúčtovania zdravotného poistenia,
a to zdravotnou poisťovňou. 

S účinnosťou novely zákona, t. j. odo
dňa 1. mája 2011, sú zdravotné pois-
ťovne povinné vykonávať ročné zúčto-
vanie za svojich poistencov. V prípade,
že títo poistenci budú mať aj zamest-
návateľov, zdravotná poisťovňa bude
povinná vykonať ročné zúčtovanie na
zdravotné poistenie aj za uvedených
za mestnávateľov. 

Samotný spôsob výpočtu poistného sa
oproti súčasnému stavu nemení. 

Ročné zúčtovanie poistného za pred-
chá dzajúci kalendárny rok za svojich
poistencov vykoná zdravotná poisťov-
ňa. Ak poistenec zomrie, ročné zúčto-
va nie poistného sa nevykoná. Lehota
na vykonanie ročného zúčtovania je 
do 30. septembra nasledujúceho ka-
len  dárneho roka. Predpokladá sa, že
v bu dúc nosti sa uvedená lehota na 
vykonanie ročného zúčtovania skráti,
čo však bude predmetom samostat-
ného legislatívneho procesu. Ak bola
poisten covi predĺžená lehota na poda-
nie daňo vého priznania, ročné zúčto-
vanie poist ného sa vykoná najneskôr
do 31. ok tóbra kalendárneho roka,
v kto rom má poistenec povinnosť po-
dať daňové priznanie.

Zúčtovanie poistného za poistencov
a za mestnávateľov, členenie i štruktú-
ra zostávajú zachované tak ako dopo-
siaľ. Jednotlivé sumy poistného sa za-
okrúhľujú na najbližší eurocent nadol.
Zdravotná poisťovňa je povinná pois-
tencom a zamestnávateľom písomne
oznámiť výšku nedoplatku alebo pre -
plat  ku. V oznámení uvedie údaje potreb-
né na vykonanie ročného zúčtovania.

Proti výsledku ročného zúčtovania po-
istného uvedenému v oznámení bude
môcť platiteľ poistného alebo poiste-
nec podať nesúhlasné stanovisko, a to
v lehote 15 dní od jeho doručenia. Pro-
ti výsledku ročného zúčtovania poist-
ného uvedenému vo výkaze nedoplat-
kov je možné podať námietky rovnako
v lehote 15 dní od do ručenia výkazu.
V ná mietke požiada o opravu ročného
zúčtovania a doloží dôkazy preukazu-
júce namietané skutočnosti. Podanie
námietky nemá odkladný účinok.

Nedoplatok poistného je splatný naj-
neskôr do 45 dní od nadobudnutia prá -
voplatnosti vý ka  zu nedoplatkov. Zoz-
nam zamestnancov a výšku odvedeného
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Lehota na vykonanie
zúčtovania

Opravné prostriedky

VYKONÁVANIE ROČNÉHO
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nedoplatku doručí zamestnávateľ zdra-
votnej poisťovni. Ne  doplatok zaplate-
ný zdravotnej poisťov ni uhradí zamest-
nanec zamest ná va  te ľo vi, pričom for ma
úhra dy je predmetom dohody za mest -
nan ca a zamestnávateľa. Zachováva sa
povinnosť zúčtovania vzájomných po-
hľadávok a záväzkov. Preplatok poist-
ného je splatný v lehote 45 dní od na-
dobudnutia právoplatnosti rozhodnu-
tia. Ak zdravotná poisťov ňa neodvedie
preplatok riadne a včas, platiteľ poist-
ného si môže uplatniť nárok na prepla-
tok priamo na Úrade pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou alebo pro-
stredníctvom zamestnávateľa. Preplat-
ky alebo nedoplatky menšie ako 5 Eur
sa neplatia. 

Zamestnávateľ je povinný vykázať
zdravotnej poisťovni preddavky na po-
istné za kalendárny mesiac za jednotli-
vých zamestnancov. SZČO je povinná
písomne vykázať výšku preddavku na
poistné do ôsmich dní odo dňa vzniku
povinnosti platiť poistné. Ak došlo

k zmene zdravotnej poisťovne, je
SZČO povinná vykázať výšku preddavku
na poistné do 8. januára kalendárneho
roka. Príslušná zdravotná poisťov ňa je
oprávnená vyžiadať si od platiteľa po-
istného doklady potrebné na výpočet
ročného zúčtovania poistného. Pokiaľ
vyžiadané podklady nebudú zdravotnej
poisťovni predložené, môže zdravotná
poisťovňa vyčísliť preddavok na poist-
né a výšku poistného z prie mernej me-
sačnej mzdy. Podrobnosti o vykazovaní
preddavkov na poistné ustanoví všeo-
becne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo zdravotníctva Sloven -
skej republiky.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011
sa vykoná v roku 2012. Podobne sa roč-
né prerozdeľovanie poistného za rok
2011 vykoná v roku 2012.

Novela zákona o zdravotných poisťov-
niach a zákona o zdravotnom poistení
nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2011. 
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Menšie služby

NOVELA ZÁKONA
O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

Zákon č. 120/2011 Z. z. (ďalej len „no -
vela“) s účinnosťou odo dňa 1. júla 2011
novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o služ -
bách zamestnanosti. Účelom prijatej
novely je udržiavanie a získavanie pra-
covných návykov dlhodobo nezamest-
naných občanov prostredníctvom vyu ží -
vania príspevku na aktivačnú činnosť.
Podľa dôvodovej správy k novele je
uvedený zákon súčasťou opatrení, kto-
ré majú podporovať integráciu znevý-
hodnených skupín na trh práce najmä 
v zaostávajúcich regiónoch s vysokou
nezamestnanosťou.

Novela zavádza novú formu aktivačnej
činnosti, a to menšie služby. Nové zne-
nie ust. § 52 ods. 3 definuje menšie
služby ako formu aktivačnej činnosti
dlhodobo nezamestnaných občanov vy-
konávaním prác, ktoré sú určené na
tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlep šo -
va nie životného prostredia a na pomoc
pri mimoriadnych udalostiach a od stra -
ňo vaní ich následkov. Menšie služby sú

vykonávané pre samosprávny kraj, orga-
nizované samosprávnym krajom alebo
rozpočtovou organizáciou alebo prís pev-
kovou organizáciou, ktorej zakladate-
ľom alebo zriaďovateľom je samospráv-
ny kraj. Vykonávanie menších služieb
dlhodobo nezamestnanými je koncipo-
vané na základe dobrovoľnosti. 

Koncept dobrovoľnosti vykonávania
menších služieb sa premietol aj do 
doplneného ust. § 36 ods. 5 písm. b).
Pod ľa uvedeného ustanovenia sa odmiet-
nutie účasti na aktivačnej činnosti vo
forme menších služieb nepovažuje za
nespoluprácu žiadateľa o za mest na nie,
teda účasť na uvedenej činnosti je
dobrovoľná. Novela umožňuje vykoná-
vanie menších obecných služieb alebo
menších služieb pre samosprávny kraj.
Súbežné vykonávanie obidvoch služieb
však novela nepripúšťa. 

Podľa dôvodovej správy k novele, zave -
de ním novej formy aktivačnej činnosti



budú môcť správcovia ciest a vodných
tokov využívať dlhodobo nezamestna-
ných na odstraňovanie odpadov, nečis-
tôt na cestách a na brehoch riek. Od
využitia uvedenej aktivačnej činnosti
sa zároveň očakáva pomoc pri znížení
rizika povodní. V neposlednom rade sa
vy konávaním aktivačnej činnosti udr žu -
jú pracovné návyky dlhodobo nezames -
naných občanov odkázaných na dáv ku
v hmotnej núdzi a na príspevok k dáv -
ke v hmotnej núdzi.   

Menšie služby pre samosprávny kraj
alebo menšie obecné služby pre obec
môže dlhodobo nezamestnaný vykoná-
vať počas 6 kalendárnych mesiacov
v roz sahu najviac 20 hodín týždenne,
okrem týždňa, v ktorom sa služba za-
čala. Opakovane môžu byť vykonávané
najviac počas ďalších 12 kalendárnych
mesiacov. Podľa súčasnej právnej
úpra vy môže menšie obecné služby vy-

konávať dlhodobo nezamestnaný opa-
kovane najviac počas ďalších 6 kalen-
dárnych mesiacov. 

Novela zmenila aj miestnu príslušnosť
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
na poskytnutie príspevku na aktivačnú
činnosť. Podľa súčasnej právnej úpravy
príspevok poskytuje úrad práce, so ciál  -
nych vecí a rodiny, v ktorého územnom
obvode sa obec, ktorej je príspevok
po skytovaný, nachádza. Po novom ho
bude poskytovať úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, v územnom obvode kto-
rého má dlhodobo nezamestnaný ob-
čan trvalé bydlisko. 

Novela okrem úpravy podmienok prís -
pevku na aktivačnú činnosť zmenila
maximálnu vekovú hranicu na získanie
príspevku na vykonávanie absolvent-
skej praxe zo súčasných 25 rokov na 
26 rokov. 
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Vodičské preukazy

Miestna príslušnosť
úradu práce

NOVELA ZÁKONA
O CESTNEJ PREMÁVKE

Zákon č. 119/2011 Z. z. (ďalej len „no-
vela“), ktorým sa zmenil a doplnil zá-
kon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
(ďalej len „zákon o cestnej premáv ke“)
a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch, nadobudol účinnosť dňa 
1. mája 2011 s výnimkou ustanovení tý -
kajúcich sa vodičských preukazov, ktoré
nadobudnú účinnosť dňa 19. januára
2013. Účelom prijatia novely je najmä
transpozícia smernice Európskeho par-
lamentu a Rady 2006/126/ES o vo dič -
ských preukazoch, smernice Európske-
ho parlamentu a Rady 2008/96/ES
o ria dení bezpečnosti cestnej infra-
štruktúry a smernice Európskeho par-
lamentu a Rady 1999/37/ES o re gis -
trač ných dokumentoch pre vozidlá. 

Novela zavádza obmedzenú platnosť
pre vodičské preukazy, ktoré sa budú
vydávať odo dňa 19. januára 2013.
V súčasnosti sa podľa ust. § 94 ods. 3
zá kona o cestnej premávke vydávajú
vodičské preukazy s neobmedzenou do-
bou platnosti. Uvedené vodičské pre-
ukazy naďalej ostávajú v platnosti, ale
budú platné len do 31. decembra 2032.

Podľa nového znenia ust. § 94 ods. 3
a doplnených ustanovení § 94 ods. 4 a 5
budú vodičské preukazy pre skupiny
AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T vydávané
na obdobie 15 rokov a pre skupiny C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE na 5 rokov;
najviac však do dovŕšenia veku 65 ro-
kov. Osobám starším ako 63 rokov sa
bude vydávať vodičský preukaz s plat-
nosťou 5 rokov za podmienky, že osoba
predloží platný doklad o zdravotnej
spôsobilosti. 

Zmeny nastanú aj vo výmene vodič-
ských preukazov. Výmena vodičských
preu kazov skupín C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D alebo DE bude v zmysle nových
odsekov 3 až 8 v ust. § 96 podmienená
predložením dokladu o zdravotnej spô-
sobilosti a psychickej spôsobilosti. Le-
kársku prehliadku za účelom poskytnu-
tia dokladu o zdravotnej spôsobilosti
vykonáva lekár so špecializáciou v špe-
cializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
ktorý poskytuje všeobecnú ambulant-
nú zdravotnú starostlivosť pre dospe-
lých, alebo lekár so špecializáciou v špe-
ciali začnom odbore pediatria, ktorý 



poskytuje všeobecnú ambulantnú zdra-
votnú starostlivosť pre deti a dorast.
Psychickú spôsobilosť posudzuje psy-
chológ s certifikátom na certifikovanú
činnosť dopravná psychológia. V prí  pa -
de predloženia uvedených dokladov
bude vydaný vodičský preukaz s plat-
nosťou určenou podľa dokladu s krat -
šou dobou platnosti. Ak bude napr. do-
klad o zdravotnej prehliadke platný 
2 roky a doklad o psychickej spôsobi-
losti platný 3 roky, vodičský preukaz na
uvedené skupiny orgán Policajného
zboru vyznačí na 2 roky. 

Ak doklady o spôsobilosti nebudú pred-
ložené, vodičský preukaz na uvedené
skupiny bude neplatný, čo však nebude
mať vplyv na platnosť ostatných sku-
pín vodičského preukazu. Súčasná práv-
na úprava ustanovuje povinnosť mať
pri vedení niektorého motorového vo-
zidla z uvedených skupín platný doklad
o zdravotnej a psychickej spôsobilos-
ti. Uvedená povinnosť bude odo dňa 
19. januára 2013 platiť len pre držite-
ľov vodičských preukazov skupín C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ktoré
boli vydané pred 19. januárom 2013.
Na držiteľov vodičských preukazov uve-
dených skupín, ktoré boli vydané naj-
skôr 19. januára 2013, sa povinnosť mať
pri sebe doklad o zdravotnej a psy chic -
kej spôsobilosti nebude vzťahovať. 

Povinnosť mať pri sebe doklad o zdra -
vot nej a psychickej spôsobilosti sa odo
dňa 19. januára 2013 rozšíri aj na vodi -
čov, ktorí vedú vozidlo s právom pred -
nostnej jazdy, motorové vozidlo využíva -
né na zasielateľstvo a taxislužbu alebo
vozidlo na poskytovanie poštových slu-
žieb. Osoby staršie ako 65 rokov budú
po novom k žiadosti o výmenu vodičské -
ho preukazu povinné predložiť doklad
o zdravotnej spôsobilosti. Obdobné pod-
mienky ako pri výmene vodičských pre-
u kazov sa budú vzťahovať aj na obno-
ve nie neplatných vodičských preu ka zov
a na výmenu a obnovu vodičských pre-
ukazov vydaných v štáte Európskeho hos -
podárskeho priestoru alebo v štáte Vie-
denského alebo Ženevského dohovoru.
Zmeny týkajúce sa vodičských preukazov
budú účinné odo dňa 19. januára 2013. 

Po novom sa povinné preskúmanie zdra  -
votnej a psychickej spôsobilosti ne vzťa -

huje na osoby, ktoré mali uloženú sank  -
ciu zákazu činnosti spočívajúcu v zá ka -
ze vedenia motorových vozidiel na viac
ako 2 roky, ak im uvedená sankcia ne-
bola uložená za porušenie pravidiel
cestnej premávky závažným spôsobom
podľa ust. § 137 ods. 2 písm. a) až e),
g) až l) a o) zákona o cestnej premáv-
ke. Ak sa osoba dopustí závažného po-
rušenia pravidiel cestnej premávky
podľa iných ako uvedených ustanovení,
napr. prekročením najväčšej prípust-
nej celkovej hmotnosti vozidla, povin-
nosť preskúmania zdravotnej a psy chic -
kej spôsobilosti sa na ňu nevzťahuje.
Povinnosť povinného preskúmania spô-
sobilosti pri uložení trestu zákazu čin-
nosti v trvaní viac ako 2 rokov ostáva
zachovaná.  

Do evidencie dopravných nehôd novela
zaviedla ďalšie povinné údaje, napr.
pohlavie, štátne občianstvo, dátum vy-
konania poslednej pravidelnej technic-
kej kontroly a jej platnosť alebo dobu
príchodu policajta na miesto dopravnej
nehody. Novela tiež upravila vekovú
hranicu na vedenie motorových štvor -
kolok podľa ust. § 75 ods. 5 písm. b).
Podľa ust. § 76 ods. 5 môže po novom
viesť motorové štvorkolky len osoba
staršia ako 21 rokov, podľa prechádza-
júcej právnej úpravy ich mohla viesť
osoba staršia ako 16 rokov. Zmenil sa
tiež termín na vykonanie skúšky z od -
bor nej spôsobilosti zo 60 dní na 30 dní.
Novela ustanovila možnosť vydania ta-
buľky s evidenčným číslom, ktoré sa
upevní na nosič bicyklov, namontovaný
na spájacie zariadenia vozidla, čím sa
nebude musieť tabuľka z vozidla pre-
miestňovať na nosič bicyklov. Po no-
vom bude orgán Policajného zboru po-
vinný pri odhlásení vozidla do cudziny
vydať nielen časť II, ale aj časť I osved -
čenia o evidencii vozidla, a to z dô vo -
du potreby predloženia obidvoch častí
osvedčenia pri prihlásení vozidla v cu -
dzi ne. Osvedčenie o evidencii časť I sa
v zmysle smernice Komisie 2003/127/ES
vydáva vo forme polykarbonátovej či-
povej karty. Uvedenú časť I môže vy-
dávať len orgán Policajného zboru 
s platnosťou na 10 rokov. Osvedčenie
časť II môže vydať štátny dopravný
úrad, obvodný úrad dopravy, výrobca
alebo zástupca výrobcu ako aj orgán
Policajného zboru za ustanovených
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podmienok. Prechod na osvedčenie
zložené z dvoch častí bol zavedený zá-
konom č. 144/2010 Z. z. O predmetnej
novele sme Vás informovali v bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO 7/2010.

Novela zaviedla aj nové správne 
poplatky v zákone č. 145/1995 Z. z.
o správ nych poplatkoch. Správny po-
platok za vydanie vodičského preukazu
zostáva vo výške 6,50 Eur. Novozave-
deným poplatkom je poplatok za vyda-
nie vodičského preukazu z dôvodu 

výmeny vodičského preukazu, a to vo
výške 3 Eur. Správny poplatok z dôvodu
výmeny vodičského preukazu sa bude
vyberať až odo dňa 19. januára 2013.
Zavedený bol tiež správny poplatok za
doručenie časti I osvedčenia o evi den -
cii vozidla na určenú adresu vo výške
3 Eur a správny poplatok za vydanie ta-
buľky s evidenčným číslom vyrobenej
zo zliatin ľahkých kovov určenej na no-
sič bicykla vo výške 3 Eur. Uvedené
správne poplatky sa vyberajú odo dňa
1. mája 2011.  
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Prostriedky 
financovania

Finančné prostriedky
na špecifiká

Správne poplatky

ZMENY VO FINANCOVANÍ
ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Účelom novely zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení je najmä
upraviť podmienky poskytovania dotácií
pre právnické osoby a fyzické osoby
v oblasti regionálneho školstva. Novela
nadobudla účinnosť dňa 1. marca 2011.

Verejné školy, verejné materské školy
a školské zariadenia sú financované
z prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
v rozpočtovej kapitole Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, pro-
stried kov z rozpočtov obcí a z rozpočtov
vyšších územných celkov, zisku z pod-
nikateľskej činnosti, príspevkov od žia-
kov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má
voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na
čiastoč  nú úhradu nákladov spojených 
s hmot nou starostlivosťou v školách 
a v školských zariadeniach podľa osobit -
ných predpisov. Vybrané školské zaria-
denia sú financované z príspevkov od
žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá
má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
na čiastočnú úhradu nákladov na výcho-
vu a vzdelanie, príspevkov od zamest-
návateľov a zamestnávateľských zväzov,
príspevkov a darov, iných zdrojov 
a prostriedkov od iných fyzických osôb
a právnických osôb za prenájom prie-
storov a zariadenia škôl alebo škol-
ských zariadení v čase, keď sa nevyu-
žívajú na výchovno-vzdelávací proces.
Pri financovaní cirkevných a sú krom ných
škôl posledne uvedený zdroj financova-

nia do prijatia novely chýbal. Jedná sa
pritom o prostriedky od iných právnic-
kých osôb a fyzických osôb za prenájom
priestorov a zariadení škôl. Prie story škôl
a ich zariadení sa takýmto spôsobom
prenajímajú v čase mimo vyučovania.

Novela v novom znení ust. § 3 ods. 6
ta xatívne vymedzila, že finančné pro-
striedky z kapitoly ministerstva poskyt -
nuté zriaďovateľom verejných škôl, 
zria  ďovateľom cirkevných škôl a súkrom -
ných škôl, zriaďovateľom materských
škôl a zriaďovateľom škôl a školských
zariadení možno použiť len na účely
ustanovené zákonom o financovaní
škôl. Rovnako finančné prostriedky po-
skytnuté z kapitoly ministerstva fyzic-
kým a právnickým osobám možno použiť
len na účely ustanovené predmetným
zákonom. Cieľom tejto zmeny je oso-
bitne sledovať účelnosť nakladania
s fi nančnými prostriedkami poskytnu-
tými zriaďovateľom základných škôl 
a základných škôl pre žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami
zo sociálne znevýhodneného prostredia
a účelnosť nakladania s fi nanč ný mi pro -
striedkami poskytnutými v rámci do tácií.

V novom ust. § 4a sú upravené pod-
mienky na poskytovanie finančných 
pr o striedkov na špecifiká. Finančné
prostriedky na špecifiká prideľuje mi-
nisterstvo na žiadosť zriaďovateľa 
verejnej školy. V zmysle ust. § 6 ods. 1



a ust. § 6a ods. 1 umožňuje zákon uve-
dený spôsob financovania nákladov,
kto  ré sa opakujú a nie sú zohľadnené
v normatíve školy, taktiež cirkevným
a súkromným školám. 

Špecifikami sa rozumejú náklady (1) na
dopravu žiakov a (2) na mzdy a platy
asistentov učiteľa pre žiakov so zdra-
vot ným znevýhodnením alebo s nada-
ním vrátane poistného na povinné ve-
rejné zdravotné poistenie, poistného
na sociálne poistenie a príspevku na
starobné dôchodkové sporenie.

Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým
boli pridelené finančné prostriedky na
mzdy a platy asistentov učiteľa pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením
alebo s nadaním, a výšku pridelených
finančných prostriedkov zverejní minis-
terstvo každoročne na svojom webo-
vom sídle najneskôr do 30 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti zákona
o štátnom rozpočte.

V rámci rezervy kapitoly ministerstva
môže ministerstvo zriaďovateľovi ve-
rej nej školy v priebehu kalendárneho
roka prideliť finančné prostriedky za
mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach,
predmetových olympiádach a za účasť
školy v medzinárodných projektoch ale -
bo programoch. Uvedené finančné pro-
striedky je možné podľa novej právnej
úpravy použiť i na aktivity súvisiace 
s prípravou žiakov na súťaže a predme-
tové olympiády a na úhradu nákladov
sú visiacich s účasťou školy v medzi ná -
rod ných projektoch a pro gra moch, a to
napr. na odmeňovanie zamestnancov
školy, ktorí pripravovali žiakov na sú-
ťa že a predmetové olympiády alebo sa
zúčastňovali na realizácii medzinárod-
ného projektu alebo programu, ďalej
na nákup didaktickej techniky, učebných
pomôcok a kompenzačných pomôcok,
na úhradu nákladov súvisiacich s poby-
tom žiakov školy na súťažiach, predme-
tových olympiádach alebo v me dzi ná rod -
ných projektoch a pro gramoch alebo na
úhradu nákladov za spotrebný materiál
použitý pri príprave žiakov na súťaže,
predmetové olympiády alebo na aktivi-
ty súvisiace s účasťou školy v medziná-
rodných projektoch a programoch.

Osobitnú pozornosť si vyžiadala úprava
poskytovania príspevku na skvalitnenie
podmienok na výchovu a vzdelávanie
žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia v základných školách a zá klad -
ných školách pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami pro-
stredníctvom nenormatívneho výdavku.

Výšku príspevku na skvalitnenie pod-
mienok na výchovu a vzdelávanie žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia oznámi krajský školský úrad do 30
dní od nadobudnutia účinnosti zákona
o štátnom rozpočte. Úpravu výšky prís -
pevku v nadväznosti na nahlasovanie
skutočného počtu žiakov na začiatku
školského roka oznámi krajský školský
úrad zriaďovateľovi verejnej základnej
školy najneskôr do 30. októbra. 

Novela v ust. § 6c zavádza taktiež po-
skytovanie dotácií. Dotácie bude mož-
né poskytovať žiadateľom, ktorými sú
(1) zriaďovatelia základných umelec-
kých škôl, materských škôl, jazykových
škôl a školských zariadení, (2) občian -
ske združenia, nadácie a neziskové orga -
nizácie poskytujúce všeobecne prospeš-
né služby alebo štátom uznaná cirkev
alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie
sú zriaďovateľmi škôl a školských zaria-
de ní a podieľajú sa na výchove a vzdelá-
vaní v školách a v školských zariadeniach,
(3) fyzická osoba, ktorá sa podieľa na
uskutočňovaní aktivít vo výchove a vzde-
lávaní v škole alebo v škol skom zaria-
dení a dovŕšila vek najmenej 18 rokov
a (4) právnická osoba, ktorá sa podieľa
na uskutočňovaní aktivít vo výchove 
a vzdelávaní v škole alebo v školskom
za riadení. Zákon však limituje činnosti,
na ktoré je možné dotáciu poskytnúť.
Jedná sa napr. o podporu aktivít súvi-
siacich so zabezpečením praktického
výcviku žiakov na detských dopravných
ihriskách, podporu vydávania odbor-
ných časopisov pre zamestnancov škôl
a školských zariadení a pre deti, žiakov
a poslucháčov škôl a školských zariade-
ní, zabezpečenie prepisu publikácií vy-
užívaných ako doplnok k učebniciam
do foriem vhodných z hľadiska možnos-
tí vnímania žiakov so zdravotným zne-
výhodnením a pod. Dotácie sa nebudú
poskytovať na aktivity v oblasti športu,
práce s mládežou, študentmi vysokých
škôl a pod.

6

Dotácie

Príspevok 
na skvalitnenie 
podmienok štúdia



Zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strel-
ných zbraniach a strelive (ďalej len „no-
vela“), nadobudol účinnosť dňa 1. mája
2011. Počas legislatívneho procesu bolo
navrhnutých viacero zmien a doplnení.
Z návrhu novely sa do jej konečného
znenia nedostalo napr. skrátenie plat-
nosti zbrojného preukazu z desiatich na
päť rokov alebo zamedzenie možnosti
používania samonabíjacích zbraní, kto ré
boli odvodené alebo upravené zo samo -
činnej zbrane (napr. samopal vzor 58),
zamedzenie ich nadobúdania do vlast-
níctva a na zberateľské účely. Pred-
metné zmeny neprešli legislatívnym
procesom z dôvodu viacerých negatív-
nych reakcií, najmä zo strany športo-
vých strelcov a zberateľov zbraní.

Novela zaviedla povinné psychologické
vyšetrenie pre všetkých žiadateľov
o vydanie zbrojného preukazu. Psycho-
logické vyšetrenie sú oprávnení vyko-
návať klinickí psychológovia. Podľa pô-
vodnej úpravy mali povinnosť podrobiť
sa psychologickému vyšetreniu iba mla-
diství žiadatelia zbrojného preukazu
na športové účely. U ostatných žiada-
teľov bolo na posúdení lekára, či pova-
žoval za potrebné vyžiadať vyšetrenie
klinickým psychológom. Po novom bude
obligatórnou súčasťou žiadosti o vy da -
nie nového zbrojného preukazu aj psy-
chologický posudok o psychickej spôso-
bilosti. 

Ak po vydaní zbrojného preukazu vznik-
ne odôvodnená pochybnosť o psychic-
kej spôsobilosti držiteľa zbrojného pre-
u  kazu, policajný útvar, ktorý vydal
zbroj ný preukaz, je oprávnený v urče-
nej lehote od držiteľa vyžiadať predlo-
ženie nového psychologického posud-
ku. Ak držiteľ zbrojného preukazu
v určenej lehote nepredloží nový psy-
chologický posudok, bude sa mať za
to, že stratil psychickú spôsobilosť.
Držitelia zbrojného preukazu skupiny
B, D, E, F a držitelia zbrojného preuka-
zu skupiny C, ktorí majú vydaný zbroj-
ný preukaz na výkon oprávnenia podľa
osobitného predpisu, majú po novom

povinnosť podrobiť sa psychologické-
mu vyšetreniu pri vydaní nového zbroj-
ného preukazu, ak sa do 30. apríla 2011
nepodrobili psychologickému vyšetre-
niu. Uvedená povinnosť sa však nevzťa -
huje na osoby, ktoré v čase podania
žiadosti o vydanie nového zbrojného
preukazu dosiahli vek 62 rokov. Novela
tiež zaviedla povinnosť podrobiť sa
psychologickému vyšetreniu aj držite-
ľom zbrojného preukazu skupiny A a C,
ktorí majú vydaný zbrojný preukaz na
výkon zamestnania, ak žiadajú o vy da -
nie nového zbrojného preukazu. 

Osobitnou kategóriou sú držitelia sa-
močinnej zbrane alebo samonabíjacej
palnej zbrane, ktorá bola konštrukčne
odvodená alebo upravená zo sa mo čin -
nej zbrane. Držitelia uvedených zbraní
sú povinní podrobiť sa posúdeniu psy-
chickej spôsobilosti do 30. apríla 2012.
Majú tiež povinnosť podrobiť sa posú-
deniu psychologickej spôsobilosti kaž-
dých 10 rokov a mať pri manipulácii so
zbraňou pri sebe doklad o psychickej
spôsobilosti a pri kontrole ho predložiť
pracovníkovi Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky alebo príslušníkovi
Policajného zboru. Uvedený doklad ne-
smie byť starší ako 10 rokov.

Novou zmenou je aj vyňatie zbraní 
kategórie D z podmienok uzatvárania
zmlúv na diaľku. Zmluvu na diaľku, kto-
rej predmetom je nákup a predaj zbraní
a streliva, je možné uzatvoriť len s dr -
žiteľom zbrojnej licencie alebo inou oso-
bou, ktorá je oprávnená v rám ci svojej
podnikateľskej činnosti na nákup a pre -
daj zbraní a streliva. Ak je však pred -
me tom zmluvy nákup a predaj zbra ní
kategórie D a streliva do uvedených
zbra ní, je po novom možné uzatvárať
zmluvy na diaľku s akoukoľvek osobou. 

Držitelia zbrojného preukazu majú no-
vú povinnosť odovzdať neplatný zbroj-
ný preukaz a preukaz zbrane policaj-
nému útvaru, ktorý zbrojný preukaz
vydal, do 7 dní odo dňa zániku jeho
platnosti a majú tiež povinnosť dosta-
viť sa na výzvu policajného útvaru na
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vybavenie záležitostí týkajúcich sa
úse ku zbraní a streliva. Držitelia zbroj-
ného preukazu skupín B, C, D, E a F sú
po novom oprávnení prepravovať zbraň
a strelivo aj za účelom znaleckého po-
súdenia alebo kontroly zbrane policaj-
ným útvarom. 

Novú povinnosť má aj strelecká organi-
zácia. Strelecká organizácia vydáva čle-
nom potvrdenie o členstve, ak člen
žiada o vydanie zbrojného preukazu
skupiny E. Doloženie uvedeného potvr -

de nia je jednou z podmienok vydania
zbrojného preukazu. Podľa novej úpravy
je strelecká organizácia povinná ozná-
miť policajnému útvaru zánik členstva
osoby, ktorej vydala horeuvedené po-
tvrdenie, a to do 7 dní odo dňa zániku
členstva. Aj orgánom dozoru, t. j. Minis-
ter stvu vnútra Slovenskej republiky
a príslušníkom Policajného zboru vznik la
nová povinnosť, a to aspoň raz za 2 roky
vykonať kontrolu bezpečného uloženia
zbrane a streliva u držiteľov zbroj nej li-
cencie a držiteľov zbrane kategórie A.

8

Úprava pojmov

VLÁDA SR PRIPRAVUJE – NOVELA
ZÁKONA O KONKURZE
A REŠTRUKTURALIZÁCII

Dňa 3. mája 2011 bol v medzirezortnom
konaní schválený návrh novely zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktu-
ralizácii z dielne Ministerstva spravod-
livosti SR. V súčasnosti sa návrh novely
zákona nachádza v štádiu rokovania po-
radných orgánov vlády Slovenskej re-
pu bliky. Novela má za cieľ upraviť de-
fi níciu predĺženia spôsobom bežným vo
vyspelých zahraničných právnych úpra-
vách, spriechodniť veriteľské návrhy na
vyhlásenie konkurzu z dôvodu platob  nej
neschopnosti dlžníka či umožniť veri-
te ľom popierať pohľadávky iných.

Predložený návrh zákona má nadviazať
na pôvodné zámery zákona o konkurze
a reštrukturalizácii s cieľom riešiť 
oblasti bankrotovej úpravy, ktoré boli 
v rám ci doterajšej aplikačnej praxe
vytypované buď ako problematické,
prípadne z pohľadu procesov ako málo
efektívne alebo komplikované, resp. 
v aplikačnej praxi nedostatočným spô-
sobom upravené. Predložený návrh zá-
kona rieši problematiku korporátnych
bankrotov, nie osobných bankrotov.
Osobnými bankrotmi sa bude zaoberať
samostatná novela zákona. 

Podľa legislatívneho zámeru cieľom 
zákona č. 7/2005 Z. z. bolo upraviť
bankrot moderným zákonom, ktorý by
zohľadnil osobitosti slovenského práv-
neho a ekonomického prostredia, riešil

problematické otázky súčasného práv-
neho stavu a dosiahol, podľa možností,
nasledujúce: (1) zamedzenie straty
hodnoty majetku úpadcu v období bez-
prostredne pred začatím konania a po-
čas konania, (2) zabezpečenie zrýchle-
nia konania a prijatie opatrení, ktoré
stimulujú dotknuté strany urýchlene
konať a v konaní postupovať proaktív-
ne, (3) naznačenie východísk pre ne-
formálne reštrukturalizácie ako alter-
natívy formálneho konania pred súdom,
(4) zvýšenie štandardov zodpovednosti
všetkých strán zúčastnených v konaní,
najmä však správcov, (5) zabezpečenie
konzistencie cieľov reformy a práva
zabezpečenia záväzkov, konkurzného
práva a koherentnosti právnej úpravy, 
(6) odstránenie alebo zmenšenie prie-
storu pre korupciu, (7) odstránenie do-
terajšej absencie medzinárodného prá-
va súkromného a procesného v oblasti
konkurzu.

Podľa platnej právnej úpravy je pla-
tobne neschopný ten, kto má viac ako
jedného veriteľa a nie je schopný plniť
30 dní po lehote splatnosti viac ako je-
den peňažný záväzok. Navrhuje sa
spresnenie uvedenej definície v tom
smere, že pre platobnú neschopnosť
by sa vyžadovala neschopnosť dlžníka
plniť 30 dní po lehote splatnosti peňaž-
ný záväzok viac ako jedného verite ľa, 
t. j. dvoch, prípadne viac veriteľov. 



Predĺženie sa navrhuje definovať ako
stav, v ktorom suma všetkých záväzkov
dlžníka presiahne hodnotu jeho majet-
ku. Pri stanovení sumy záväzkov a hod-
noty majetku sa navrhuje vychádzať 
z účtovníctva, pričom sa bude prihlia-
dať aj na prípadnú ďalšiu správu ma-
jet ku, prípadne na ďalšie prevádzko-
vanie podniku, ak možno so zreteľom
na všetky okolnosti odôvodnene pred-
pokladať, že bude možné v správe ma-
jet ku, resp. prevádzkovaní podniku po -
kračovať. Uvedená definícia vychádza
napr. z nemeckej alebo českej právnej
úpravy.

Novým spôsobom sa navrhuje definovať
oprávnenie veriteľa iniciovať konkurzné
konanie. Navrhuje sa, aby veriteľ bol
oprávnený podať návrh na vyhlá senie
konkurzu, ak je dlžník viac ako 30 dní 
v omeškaní s plnením aspoň dvoch ne-
sporných peňažných záväzkov aspoň
dvoch svojich veriteľov a bol aspoň jed-
ným z týchto veriteľov písom ne vyzvaný
na zaplatenie. Ako vyplý va z uvede né -
ho, oprávnenie podať návrh na vy hlá se -
nie konkurzu môže veriteľovi za ložiť
iba nesporný peňažný záväzok.

Upravená má byť tiež zodpovednosť
štatutárov za porušenie povinnosti
včas podať návrh na vyhlásenie konkur -
zu. Zodpovednosť sa navrhuje objekti-
vizovať výškou dlžníkovho zapísaného
základného imania, t. j. v prípade, že
sa dlžník stane predĺženým a štatutár
nepodá včas návrh na vyhlásenie kon-
kur zu, bude povinný doplatiť do kon-
kurz nej podstaty sumu rovnajúcu sa
zapísanému základnému imaniu dlžní-
ka. Osobe, ktorá by počas štyroch ro-
kov pred vyhlásením konkurzu porušila
povinnosť včas podať návrh na vyhlá -
senie konkurzu v mene dlžníka, ktorý
je predĺžený, by vznikol záväzok za-
pla  tiť v prospech všeobecnej podstaty
sumu vo výške dlžníkovho zapísaného
základného imania.

Návrh taktiež upravuje vyzývaciu po-
vinnosť pre súd v prípade, že návrh na
vyhlásenie konkurzu nesplní všetky
podstatné náležitosti. Podľa platnej
úpra vy súd navrhovateľa nevyzýva na
odstránenie nedostatkov, ale návrh,
ktorý obsahuje nedostatky, odmietne.

Podľa novej právnej úpravy by súd, ob-
dobne ako podľa Občianskeho súdneho
poriadku, navrhovateľa vyzval na odstrá-
nenie nedostatkov.

Návrh zákona novým spôsobom upravu-
je spôsob prihlasovania, preskúmania,
popierania a zistenia prihlásených po-
hľadávok. Zakladá pravidlo, že každá
pohľadávka, ktorá nie je výslovne defi-
novaná ako pohľadávka proti podstate,
musí byť v konkurze uplatnená prihláš-
kou, a to bez ohľadu na moment, kedy
takáto pohľadávka vznikla, t. j. či pred
vyhlásením konkurzu alebo počas kon-
kurzu.

Návrh zákona ponecháva v platnosti
základnú lehotu na prihlásenie pohľa-
dávok 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
avšak umožňuje veriteľom prihlásiť
svoje pohľadávky aj po uplynutí tejto
lehoty. Veriteľ, ktorý prihlási svoju po-
hľadávku po základnej prihlasovacej
lehote, stráca akúkoľvek možnosť ov -
plyv ňovať priebeh konkurzu. Oproti sú-
časne platnej právnej úprave sa ďalej
navrhuje, aby sa pohľadávka obligatór-
ne prihlasovala už výlučne u správcu,
pričom poriadkovo by prihláška mohla
byť doručená aj na príslušný súd. V prí -
pade, ak by veriteľ nedoručil svoju pri-
hlášku na súd, nemalo by to pre neho
žiadne právne následky.

Poprieť pohľadávku podľa návrhu by mo-
hol nie len správca, ale aj veriteľ, avšak
za určitých podmienok. Popretie by
na príklad muselo byť zrealizované na
predpísanom tlačive, musel by byť zlo-
žený preddavok na prípadné trovy ko-
nania a pod. 

Novou podriadenou triedou veriteľov,
ktorých uspokojenie sa podriaďuje
uspo kojeniu ostatných veriteľov, by
mali byť tí veritelia, ktorí sú spriazne-
ní s dlžníkom. Títo veritelia negatívnym
spôsobom ovplyvňujú priebeh kon kurz -
né ho konania, a to na úkor ostatných
ve riteľov, ktorí nie sú spriaznení s dlž -
ní kom. Uvedeným veriteľom sa navrhu-
je taktiež odňať hlasovacie právo na
schôdzi veriteľov.

Predpokladaná účinnosť novely zákona
je určená na 1. január 2012.
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z ne-
ho 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
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 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

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

© ULC Čarnogurský, 2011
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