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PRO BONO

 
 

Júl/2021 
 

1. NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

Novinky v legislatíve škôl a školských zariadení sa prejavili predovšetkým zavedením možnosti poskytovať 

povinné predprimárne vzdelávanie v „nesieťových“ zariadeniach, ale aj úpravou financovania takýchto 

zariadení formou príspevku na výchovu a vzdelávanie. 

2. NOVELA ZÁKONA O FONDE NA PODPORY KULTÚRY 

Jednou z aktuálnych legislatívnych noviniek je okrem iného aj modifikácia právnej úpravy organizácií 

národnostných menšín. Zmeny sa dotýkajú predovšetkým oprávnenia organizácie príslušnej národnostnej 

menšiny navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej 

menšiny.  
 

3. NOVELA ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 

Aktuálnou a zároveň veľmi dôležitou témou je v súčasnej dobe plnej technických vymožeností bezpochyby 

bezpečnosť v oblasti kybernetiky. Je to práve oblasť kybernetickej bezpečnosti a jej právna úprava, ktorá 

počas leta prešla novelizáciou. 

4. NOVELA ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

Jednou z aktuálnych spoločensko-hospodárskych tém je aj otázka hľadania nových zdrojov pre výrobu 

elektrickej energie, či dosahovanie tzv. uhlíkovej neutrality. Aj Národná rada Slovenskej republiky prichádza 

s legislatívou, ktorá sa snaží prispieť k naplneniu európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. 

5. NOVELA ZÁKONA PROTI BYROKRACII 

V aktuálnej legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky sa znova objavujú aj snahy o zníženie 

administratívneho zaťaženia fyzických a právnických osôb pri ich kontakte so štátnym aparátom. 

„Debyrokratizácia“ sa dotýka predovšetkým vypustenia povinností predkladať orgánom verejnej moci viacero 

výpisov, či potvrdení.  
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6. ZMENY V OBLASTI POSTAVENIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV 

Zmeny v slovenskej legislatíve sa po novom dotýkajú aj oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Dochádza k rozšíreniu Národného registra zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a k vytvoreniu právneho základu Národného registra 

prijímateľov zdravotnej starostlivosti.  
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NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
 

 

Novinky v legislatíve škôl a školských zariadení 

sa prejavili predovšetkým zavedením možnosti 

poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie v 

„nesieťových“ zariadeniach, ale aj úpravou 

financovania takýchto zariadení formou 

príspevku na výchovu a vzdelávanie.  

Dňa 22. júna 2021 bol Národnou radou Slovenskej 

republiky prijatý zákon č. 273/2021 Z. z. (ďalej 

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

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský 

zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Okrem školského zákona sa novelou menia 

a dopĺňajú aj (A) zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe 

v školstve“) a (B) zákon č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o financovaní“).  

➔ Cieľ novely 
 

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy 

zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého 

prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie 

prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania 

povinného predprimárneho vzdelávania aj v 

„nesieťových“ zariadeniach do roku 2024, ako aj 

úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s 

predprimárnym vzdelávaním. Vytvára sa najmä 

register týchto zariadení a upravuje sa ich 

financovanie – poskytovaním príspevku na výchovu 

a vzdelávanie. Zároveň sa upravuje posudzovanie 

plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho 

vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných 

zástupcov alebo zástupcov zariadení. 

➔ Plnenie povinného predprimárneho 
vzdelávania osobitným spôsobom 

 

Prvou zmenou, ktorú novela do školského zákona 

prináša je rozšírenie možnosti plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania osobitným  

 

spôsobom vzhľadom na individuálne potreby 

detí. Ide aj o spresnenie v nadväznosti na doteraz 

existujúcu možnosť absolvovať predprimárne 

vzdelávanie v zahraničí osobitným spôsobom 

(ustanovenie § 23 školského zákona). 

Novela ďalej do školského zákona prináša napríklad 

nasledovné zmeny: (1) úprava väzby na 

rozhodovanie o povolení a ďalšie povinnosti 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a 

materskej školy nasledujúce po povolení 

osobitného spôsobu plnenia povinného 

predprimárneho vzdelávania (ustanovenie §  25 

ods. 10 školského zákona), (2) doplnenie možnosti, 

aby popri asistentovi učiteľa mohli pôsobiť v 

materskej škole odborní zamestnanci z hľadiska 

zhodnocovania potrieb dieťaťa a s ohľadom na jeho 

najlepšie možné vzdelávanie v škole a zaradení 

dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, pri rozhodovaní riaditeľa s 

prihliadnutím a na základe odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast a školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu a 

odborných zamestnancov (ustanovenie § 28 ods. 

14 školského zákona), (3) vypustenie 

individuálneho programu zo žiadosti zákonného 

zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie 

individuálneho vzdelávania; po podaní žiadosti do 

vydania rozhodnutia je vytvorený dostatočný 

časový priestor na vytvorenie individuálneho 

programu vzdelávania vypracovaného v spolupráci 

s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah 

individuálneho vzdelávania dieťaťa (ustanovenie § 

28 ods. 5 písm. d) školského zákona – vypustenie). 

➔ Ustanovenie § 28b ods. 6 školského 
zákona 

 

Novinkou je aj ustanovenie § 28b ods. 6 školského 

zákona, v zmysle ktorého platí, že „kmeňová 

materská škola v spolupráci so zákonným 

zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah 

individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa 

ustanovenia § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona 

najneskôr do 31. augusta. Zákonný zástupca 

dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v 

čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou 
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školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa ustanovenia 

§ 28b ods. 2 písm. b) školského zákona na 

povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej 

materskej škole v priebehu mesiaca marec; 

kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa 

pri individuálnom vzdelávaní plní obsah 

individuálneho vzdelávania“ (ustanovenie § 28b 

ods. 6 školského zákona). 

➔ Náležitosti žiadosti o prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie 

 

Ďalšou zmenou, ktorá sa dotkla školského zákona, 

je spresnenie náležitosti žiadosti o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zároveň 

dochádza k doplneniu vyučovacieho jazyka, v 

ktorom má byť predprimárne vzdelávanie 

poskytované, do žiadosti o prijatie dieťaťa na 

predprimárne vzdelávanie, aby malo dieťa 

zabezpečenú možnosť získať predprimárne 

vzdelanie v materinskom jazyku. Dochádza tiež k 

doplneniu súhlasu zákonného zástupcu pred 

nástupom dieťaťa na liečbu a pobyt vzhľadom na 

to, že súčasťou rodičovských práv je podľa zákona 

č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj 

starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývin 

maloletého dieťaťa. Rovnaká úprava platí aj pre 

zástupcu zariadenia, ktorý v určitých prípadoch 

vykonáva práva a povinnosti zákonného zástupcu 

(ustanovenia § 59 ods. 5, 6, 7, 10 a 12 školského 

zákona). 

Novela do školského zákona dopĺňa aj nové 

ustanovenie § 1611 školského zákona („Prechodné 

ustanovenia k plneniu povinného 

predprimárneho vzdelávania“). 

„V lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít 
materských škôl sa povinné predprimárne 
vzdelávanie môže poskytovať do 31. augusta 2024 
aj v iných priestoroch zabezpečených 
zriaďovateľom, a to len so súhlasom príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva a 
príslušného orgánu miestnej štátnej správy v 
školstve. Tieto priestory sa nevedú v sieti škôl a 
školských zariadení ako elokované pracoviská a 
povinné predprimárne vzdelávanie v nich poskytuje 
materská škola určená zriaďovateľom“ 
(ustanovenie § 1611 ods. 1 školského zákona).  
„Podmienka absolvovania povinného 
predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 
2024 považuje za splnenú, ak dieťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, navštevuje 
zariadenie predprimárneho vzdelávania podľa 
osobitného predpisu vedené v registri zariadení 
predprimárneho vzdelávania“ (ustanovenie § 1611 
ods. 2 školského zákona). 
  
„Register zariadení predprimárneho vzdelávania 
vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 
Ministerstvo zapíše do registra zariadení 
predprimárneho vzdelávania zariadenie pre deti a 
mládež, ak jeho zriaďovateľ predloží (A) 
rozhodnutie príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva o uvedení priestorov 
zariadenia predprimárneho vzdelávania do 
prevádzky, (B) program povinného predprimárneho 
vzdelávania, ktorý je v súlade s princípmi a cieľmi 
výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím 
programom pre predprimárne vzdelávanie, a (C) 
doklady, ktoré preukazujú personálne 
zabezpečenie povinného predprimárneho 
vzdelávania osobami spĺňajúcimi kvalifikačné 
predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa 
materskej školy“ (ustanovenie § 1611 ods. 3 
školského zákona).  
 
„Zariadenie predprimárneho vzdelávania poskytuje 
povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu 
najmenej štyri hodiny denne“ (ustanovenie § 1611 
ods. 4 školského zákona). „Ak dieťa po dovŕšení 
šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, 
môže pokračovať v plnení povinného 
predprimárneho vzdelávania v zariadení 
predprimárneho vzdelávania na základe písomného 
súhlasu príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, písomného súhlasu 
všeobecného lekára pre deti a dorast a s 
informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo 
zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní 
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 
nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. 
septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa 
dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú 
dochádzku v základnej škole“ (ustanovenie § 1611 
ods. 5 školského zákona). „Zariadenie 
predprimárneho vzdelávania vedie dokumentáciu o 
povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá 
obsahuje (A) triednu knihu, (B) osobný spis 
dieťaťa, (C) program povinného predprimárneho 
vzdelávania, (D) doklad o prijatí dieťaťa na 
povinné predprimárne vzdelávanie, (E) osvedčenie 
o získaní predprimárneho vzdelania“ (ustanovenie 
§ 1611 ods. 6 školského zákona). 
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„Na účely vedenia dokumentácie podľa 
ustanovenia § 1611 ods. 6 školského zákona 
zariadenie predprimárneho vzdelávania získava a 
spracúva osobné údaje (A) o deťoch v rozsahu (1) 
meno a priezvisko, (2) dátum a miesto narodenia, 
(3) adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, 
kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 
adrese trvalého pobytu, (4) rodné číslo, (5) štátna 
príslušnosť, (6) národnosť, (7) fyzické zdravie a 
duševné zdravie, (8) mentálna úroveň vrátane 
výsledkov pedagogicko-psychologickej a 
špeciálnopedagogickej diagnostiky, (B) o 
identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa 
v rozsahu (1) meno a priezvisko a adresa trvalého 
pobytu, (2) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca 
obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese 
trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie“ 
(ustanovenie § 1611 ods. 7 školského zákona). 
 
„Zariadenie predprimárneho vzdelávania oznamuje 
obci podľa trvalého pobytu detí, zoznam detí, 
ktorým poskytuje povinné predprimárne 
vzdelávanie“ (ustanovenie § 1611 ods. 8 školského 
zákona). „Plnenie povinného predprimárneho 
vzdelávania v zariadení predprimárneho 
vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia“ 
(ustanovenie § 1611 ods. 9 školského zákona). 
„Zariadenie predprimárneho vzdelávania vydáva 
osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania“ 
(ustanovenie § 1611 ods. 10 školského zákona). 
 
„Register zariadení predprimárneho vzdelávania 
obsahuje (A) názov a adresu zariadenia 
predprimárneho vzdelávania a identifikačné číslo 
organizácie, ak ho má pridelené, (B) názov, adresu 
a identifikačné číslo organizácie zriaďovateľa, (C) 
akademický titul, vedecko-pedagogický alebo 
umelecko-pedagogický titul, meno, priezvisko, 
rodné číslo a kontakt na účely komunikácie 
štatutárneho orgánu zariadenia predprimárneho 
vzdelávania, (D) adresu webového sídla zariadenia 
predprimárneho vzdelávania, ak je zriadené“ 
(ustanovenie § 1611 ods. 11 školského zákona). 
 

➔ Zákon o štátnej správe v školstve 
 
Okrem školského zákona dopĺňa novela aj zákon 
o štátnej správe v školstve. Najdôležitejšou 
zmenou je doplnenie nového ustanovenia § 8a 
zákona o štátnej správe v školstve, upravujúceho 
spádovú materskú školu. 
 
„Obec určí všeobecne záväzným nariadením 
spádovú materskú školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce, pre deti s trvalým pobytom v 
obci, v ktorej plnia povinné predprimárne 
vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých 
materských škôl, všeobecne záväzným nariadením 
určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho 
územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, 
môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o 
spádovej materskej škole“ (ustanovenie § 8a 
zákona o štátnej správe v školstve). 
 

➔ Zákon o financovaní 
 
Do tretice dochádza novelou aj k doplneniu zákona 
o financovaní. Ťažiskovým je najmä nové 
ustanovenie § 9l zákona o financovaní 
(„Prechodné ustanovenia k príspevku na 
výchovu a vzdelávanie“). 
„Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa na deti, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

poskytuje na roky 2021 až 2024 aj pre zariadenia 

predprimárneho vzdelávania vedené v registri 

podľa osobitného predpisu (ďalej len „registrované 

zariadenie“)“ (ustanovenie § 9l ods. 1 zákona 

o financovaní). „Príspevok na výchovu a 

vzdelávanie pre registrované zariadenie na deti, 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa 

určí ako súčet (A)  súčinu 8-násobku objemu 

finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% 

sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa platnej k 1. januáru príslušného 

kalendárneho roka a počtu detí registrovaného 

zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné, v školskom roku, ktorý sa začal v 

predchádzajúcom kalendárnom roku, a  (B) súčinu 

4-násobku objemu finančných prostriedkov 

pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima 

pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 

septembru príslušného kalendárneho roka a počtu 

detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom 

roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku“ 

(ustanovenie § 9l ods. 2 zákona o financovaní). 

„Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri 
určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie pre 
registrované zariadenie je 15. september 
začínajúceho školského roka. Zriaďovatelia 
registrovaných zariadení sú povinní poskytnúť 
ministerstvu do 30. septembra kalendárneho roka 
počty detí podľa stavu k 15. septembru 
začínajúceho školského roka v štruktúre a formáte 
určenom ministerstvom“ (ustanovenie § 9l ods. 3 
zákona o financovaní). „Ministerstvo (A) oznámi 
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najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí 
účinnosti zákona o štátnom rozpočte 
zriaďovateľovi registrovaného zariadenia výšku 
príspevku na výchovu a vzdelávanie pre 
registrované zariadenia v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti určenú podľa ustanovenia § 9l ods. 2 
zákona o financovaní; pre výpočet príspevku na 
výchovu a vzdelávanie pre registrované zariadenie 
na nový školský rok sa použije počet detí v 
školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, nahlásený zriaďovateľom 
ministerstvu do 30. septembra predchádzajúceho 
kalendárneho roka a výška sumy životného minima 
pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru 
príslušného kalendárneho roka, (B) oznámi 
najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi 
registrovaného zariadenia úpravu výšky príspevku 
na výchovu a vzdelávanie pre registrované 
zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti; 
úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a 
vzdelávanie pre registrované zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový 
školský rok určenému podľa ustanovenia § 9l ods. 2 
zákona o financovaní zo skutočných počtov detí v 
novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom 
ministerstvu do 30. septembra príslušného 
kalendárneho roka a výšky sumy životného minima 
pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 
septembru príslušného kalendárneho roka a 
príspevku na výchovu a vzdelávanie pre 
registrované zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok 
určenému podľa ustanovenia § 9l ods. 2 zákona o 
financovaní z počtov detí nahlásených 
zriaďovateľom ministerstvu do 30. septembra v 
minulom kalendárnom roku a výšky sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 
januáru príslušného kalendárneho roka“ 
(ustanovenie § 9l ods. 4 zákona o financovaní). 
 
„Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi 

registrovaného zariadenia možno použiť na aktivity 

súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré 

je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na 

(A) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov 

registrovaného zariadenia podieľajúcich sa na 

výchove a vzdelávaní detí, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, (B) vybavenie 

miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí, 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, (1) 

didaktickou technikou, (2) učebnými pomôckami, 

(3) pracovnými zošitmi a pracovnými listami, (4) 

kompenzačnými pomôckami, (C) úhradu nákladov 

za spotrebný materiál použitý pri výchove a 

vzdelávaní detí, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, (D) vybavenie exteriéru 

registrovaného zariadenia (1) záhradným náradím, 

náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie 

pohybových schopností a zručností detí, (2) 

učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej 

gramotnosti a matematickej gramotnosti detí“ 

(ustanovenie § 9l ods. 6 zákona o financovaní). 

„Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 

registrované zariadenie na kalendárny rok 2021 sa 

určí ako súčin 4-násobku objemu finančných 

prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 

platnej k 1. septembru 2021 a počtu detí 

registrovaného zariadenia, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, k 15. 

septembru 2021 nahláseného ministerstvu 

zriaďovateľom do 30. septembra 2021“ 

(ustanovenie § 9l ods. 15 zákona o financovaní). 

„Ministerstvo oznámi výšku príspevku na výchovu a 

vzdelávanie pre registrované zariadenie na 

kalendárny rok 2021 zriaďovateľovi registrovaného 

zariadenia do 30. októbra 2021 a zriaďovateľ 

registrovaného zariadenia do 15 dní po doručení 

tohto oznámenia rozpíše finančné prostriedky na 

kalendárny rok pre jednotlivé registrované 

zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti“ 

(ustanovenie § 9l ods. 16 zákona o financovaní). 

Pre úplný prehľad všetkých zmien, ktoré novela 

priniesla, odkazujeme na jej plné znenie v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky. 

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňom 

vyhlásenia a (B) dňa 01. januára 2022. 
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NOVELA ZÁKONA O FONDE NA PODPORU KULTÚRY 
 

 

Jednou z aktuálnych legislatívnych noviniek je 

okrem iného aj modifikácia právnej úpravy 

organizácií národnostných menšín. Zmeny sa 

dotýkajú predovšetkým oprávnenia organizácie 

príslušnej národnostnej menšiny navrhovať 

svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na 

zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej 

menšiny.  

Dňa 02. júla 2021 prijala Národná rada Slovenskej 

republiky zákon č. 297/2021 Z. z. (ďalej len 

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

138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o Fonde na podporu kultúry“). 

➔ Cieľ novely 
 

Cieľom novely je zmena podmienok, ktoré musí 

splniť organizácia príslušnej národnostnej 

menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho 

zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení 

organizácií príslušnej národnostnej menšiny, na 

ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných 

rád. Podmienkou účasti navrhnutého zástupcu na 

zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej 

menšiny je zápis organizácie, ktorá ho navrhla v 

registri kultúrnych organizácií národnostných 

menšín. Podľa doterajšej právnej úpravy sa na 

zhromaždení organizácií príslušných národnostných 

menšín mohli zúčastniť zástupcovia organizácií 

národnostných menšín, ktorí sa prihlásili na výzvu 

riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín a spĺňali zákonom určené podmienky, aj 

keď reálne nevykonávali žiadne aktivity. Novela má 

zabezpečiť, aby svojho zástupcu na zhromaždenie 

organizácií príslušnej národnostnej menšiny boli 

oprávnené navrhnúť len organizácie spĺňajúce 

podmienky, zapísané v registri kultúrnych 

organizácií národnostných menšín, ktoré vyvíjajú 

aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia. 

Ťažiskovou zmenou, ktorú novela do zákona 

o Fonde na podporu kultúry priniesla je zakotvenie 

nových ustanovení § 6a zákona o Fonde na podporu 

kultúry („Kultúrna organizácia národnostnej 

menšiny“), § 6b zákona o Fonde na podporu  

 

 

kultúry („Evidencia kultúrnych organizácií“) a § 

6c zákona o Fonde na podporu kultúry („Zápis do 

evidencie kultúrnych organizácií, výmaz 

z evidencie kultúrnych organizácií, predĺženie 

platnosti zápisu v evidencii kultúrnych 

organizácií“). 

 

Po novom tak platí, že „kultúrna organizácia 

národnostnej menšiny (ďalej len ,,kultúrna 

organizácia“) je právnická osoba so sídlom na 

území Slovenskej republiky, podieľajúca sa na 

výbere a voľbe kandidátov na členov odborných 

rád, ktorá spĺňa tieto podmienky: (A) je nadáciou, 

neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne 

prospešné služby, neinvestičným fondom, 

občianskym združením alebo organizačnou 

jednotkou občianskeho združenia so samostatnou 

právnou subjektivitou zapísanou v registri 

mimovládnych neziskových organizácií, cirkvou, 

náboženskou spoločnosťou alebo právnickou 

osobou, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu 

od cirkví a náboženských spoločností, (B) 

preukázateľne pôsobí v niektorej z prioritných 

oblastí podľa ustanovenia § 7 ods. 9 písm. a), b) 

alebo písm. c)  zákona o Fonde na podporu kultúry 

najmenej tri roky, (C) je zapísaná v evidencii 

kultúrnych organizácií“ (ustanovenie § 6a zákona 

o Fonde na podporu kultúry). 

„Evidencia kultúrnych organizácií je verejne 

prístupná evidencia, ktorá je zverejnená na 

webovom sídle  Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín (ďalej len „fond“) a 

obsahuje údaje o kultúrnych organizáciách, ktoré 

sa môžu podieľať na výbere a voľbe kandidátov na 

členov odborných rád. Evidencia kultúrnych 

organizácií obsahuje tieto údaje: (A) názov, sídlo a 

právna forma kultúrnej organizácie, (B) 

identifikačné číslo organizácie, ak bolo kultúrnej 

organizácii pridelené, (C) dátum vzniku kultúrnej 

organizácie, (D) meno a priezvisko štatutárneho 

orgánu alebo meno a priezvisko členov 

štatutárneho orgánu kultúrnej organizácie, (E) 

uvedenie národnostnej menšiny, ku ktorej sa 

vzťahuje činnosť kultúrnej organizácie, (F) 

prioritná oblasť podľa ustanovenia § 7 ods. 9 písm. 

a), b) alebo písm. c) zákona o Fonde na podporu 

kultúry, ktorá tvorí prevažnú činnosť kultúrnej 
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organizácie, s výnimkou cirkvi, náboženskej 

spoločnosti a právnickej osoby, ktorá odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo 

náboženských spoločností, (G) evidenčné číslo 

kultúrnej organizácie pridelené kanceláriou fondu 

(ďalej len „kancelária“), (H) deň zápisu kultúrnej 

organizácie do evidencie kultúrnych organizácií“ 

(ustanovenie § 6b zákona o Fonde na podporu 

kultúry). 

➔ Zápis a výmaz z evidencie kultúrnych 
organizácií 

 

Najrozsiahlejším z novelizovaných ustanovení 

zákona o Fonde na podporu kultúry je ustanovenie 

§ 6c zákona o Fonde na podporu kultúry, 

upravujúce najmä zápis a výmaz z evidencie 

kultúrnych organizácií. 

„Žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií môže podať písomne žiadateľ o zápis do 

evidencie kultúrnych organizácií, ktorým je 

právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa 

ustanovenia § 6a písm. a) a b) zákona o Fonde na 

podporu kultúry; zápis kultúrnej organizácie je 

dobrovoľný. Splnenie podmienky podľa ustanovenia 

§ 6a písm. b) zákona o Fonde na podporu kultúry 

preukazuje žiadateľ o zápis do evidencie 

kultúrnych organizácií predložením kópie jeho 

stanov, štatútu, nadačnej listiny alebo iného 

obdobného dokumentu; splnenie podmienky 

ustanovenia § 6a písm. b) zákona o Fonde na 

podporu kultúry preukazuje žiadateľ o zápis do 

evidencie kultúrnych organizácií ďalej najmä: (A) 

predložením kópie správy o jeho činnosti, (B) 

predložením zoznamu ním zrealizovaných 

projektov podporených z verejných zdrojov s 

uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom 

možno túto skutočnosť overiť, alebo (C) uvedením 

odkazu na jeho webové sídlo, na ktorom sú 

uvedené informácie, z ktorých vyplýva, že jeho 

prevažná činnosť sa realizuje v prioritných 

oblastiach podľa ustanovenia § 7 ods. 9 písm. a), 

b), alebo písm. c) zákona o Fonde na podporu 

kultúry“ (ustanovenie § 6c ods. 1 zákona o Fonde 

na podporu kultúry). 

„Žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií sa podáva kancelárii a obsahuje tieto 

údaje o žiadateľovi o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií: (A) názov, sídlo a právna forma, (B) 

identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo 

pridelené, (C) dátum vzniku, (D) meno a priezvisko 

štatutárneho orgánu alebo meno a priezvisko 

členov štatutárneho orgánu, (E) uvedenie 

národnostnej menšiny, ku ktorej sa vzťahuje jeho 

činnosť, (F) prioritná oblasť podľa ustanovenia § 7 

ods. 9 písm. a), b) alebo písm. c) zákona o Fonde 

na podporu kultúry, ktorá tvorí jeho prevažnú 

činnosť; to neplatí v prípade cirkvi, náboženskej 

spoločnosti a právnickej osoby, ktorá odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo 

náboženských spoločností, (G) adresa elektronickej 

pošty a telefónne číslo“ (ustanovenie § 6c ods. 2 

zákona o Fonde na podporu kultúry). „K žiadosti 

podľa ustanovenia § 6c ods. 2 zákona o Fonde na 

podporu kultúry sa prikladajú tieto prílohy: (A) 

písomný súhlas osoby, ktorá je štatutárnym 

orgánom žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií, alebo písomný súhlas všetkých členov 

štatutárneho orgánu žiadateľa o zápis do evidencie 

kultúrnych organizácií so spracúvaním osobných 

údajov na účel vedenia evidencie kultúrnych 

organizácií a zverejnenia údajov o štatutárnom 

orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu 

kultúrnej organizácie na webovom sídle fondu v 

rozsahu meno a priezvisko, (B) čestné vyhlásenie 

osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa o 

zápis do evidencie kultúrnych organizácií, alebo 

čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho 

orgánu žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií, že všetky údaje v žiadosti o zápis do 

evidencie kultúrnych organizácií sú pravdivé“ 

(ustanovenie § 6c ods. 3 zákona o Fonde na 

podporu kultúry). 

„Ak žiadosť o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií nie je úplná, kancelária písomne vyzve 

žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií na opravu alebo doplnenie žiadosti o 

zápis a jej príloh v lehote desať dní odo dňa 

doručenia výzvy žiadateľovi o zápis. Ak žiadateľ o 

zápis do evidencie kultúrnych organizácií v lehote 

podľa predchádzajúcej vety žiadosť o zápis do 

evidencie kultúrnych organizácií neopraví alebo 

nedoplní, kancelária rozhodne o odmietnutí zápisu 

do evidencie kultúrnych organizácií. O tejto 

skutočnosti upovedomí žiadateľa o zápis do 

evidencie kultúrnych organizácií“ (ustanovenie § 

6c ods. 4 zákona o Fonde na podporu kultúry). 

„Kancelária v lehote 30 dní od doručenia úplnej 

žiadosti o zápis do evidencie kultúrnych organizácií 

podanú žiadosť preskúma a rozhodne o (A) zápise 

do evidencie kultúrnych organizácií, ak sú splnené 
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podmienky podľa ustanovenia § 6a zákona o Fonde 

na podporu kultúry alebo (B) odmietnutí zápisu do 

evidencie kultúrnych organizácií, ak nie sú splnené 

podmienky podľa ustanovenia § 6a zákona o Fonde 

na podporu kultúry; o tejto skutočnosti upovedomí 

žiadateľa o zápis do evidencie kultúrnych 

organizácií“ (ustanovenie § 6c ods. 5 zákona 

o Fonde na podporu kultúry). 

Ak kancelária rozhodne o odmietnutí zápisu do 
evidencie kultúrnych organizácií podľa ustanovenia 
§ 6c ods. 5 písm. b) zákona o Fonde na podporu 
kultúry, žiadateľ o zápis do evidencie kultúrnych 
organizácií môže podať novú žiadosť o zápis do 
evidencie kultúrnych organizácií najskôr po 
uplynutí šiestich mesiacov od kedy bol 
upovedomený o odmietnutí zápisu do evidencie 
kultúrnych organizácií alebo od kedy bol 
upovedomený o výsledku preskúmania žiadosti 
podľa ustanovenia § 6c ods. 10 prvej vety zákona 
o Fonde na podporu kultúry, ak žiadateľ o zápis do 
evidencie kultúrnych organizácií so svojou 
žiadosťou neuspel“ (ustanovenie § 6c ods. 6 
zákona o Fonde na podporu kultúry). „Kancelária 
vykoná výmaz kultúrnej organizácie z evidencie 
kultúrnych organizácií, ak (A) kultúrna organizácia 
požiada o výmaz, (B) kultúrna organizácia zanikne, 
(C) sa preukáže, že zápis do evidencie kultúrnych 
organizácií bol vykonaný na základe nepravdivých 
údajov, (D) od zápisu do evidencie kultúrnych 
organizácií alebo od predĺženia platnosti zápisu v 
evidencii kultúrnych organizácií uplynuli štyri roky 
a nedošlo k predĺženiu platnosti tohto zápisu“ 
(ustanovenie § 6c ods. 7 zákona o Fonde na 
podporu kultúry). 
 
„Dňom výmazu kultúrnej organizácie z evidencie 
kultúrnych organizácií stráca táto kultúrna 
organizácia oprávnenie podieľať sa na výbere a 
voľbe kandidátov na členov odborných rád“ 
(ustanovenie § 6c ods. 8 zákona o Fonde na 
podporu kultúry). 
 
„O predĺženie platnosti zápisu v evidencii 
kultúrnych organizácií môže kultúrna organizácia 
požiadať opakovane, najskôr jeden rok pred 
uplynutím platnosti tohto zápisu; na konanie o 
predĺžení platnosti zápisu sa ustanovenia § 6c ods. 
1 až 6 zákona o Fonde na podporu kultúry použijú 
primerane“ (ustanovenie § 6c ods. 9 zákona 

o Fonde na podporu kultúry). „Ak kancelária 
odmietne zápis do evidencie kultúrnych organizácií 
podľa ustanovenia § 6c ods. 5 písm. b) zákona 
o Fonde na podporu kultúry, môže žiadateľ o zápis 
do evidencie kultúrnych organizácií písomne 
požiadať riaditeľa fondu (ďalej len „riaditeľ“) o 
preskúmanie odmietnutia zápisu. Ak kancelária 
vykoná výmaz kultúrnej organizácie z evidencie 
kultúrnych organizácií podľa ustanovenia § 6c ods. 
7 písm. c) alebo d) zákona o Fonde na podporu 
kultúry, môže táto kultúrna organizácia písomne 
požiadať riaditeľa o preskúmanie výmazu. Riaditeľ 
preskúma odmietnutie zápisu podľa prvej vety 
alebo výmazu podľa druhej vety do 15 dní odo dňa 
doručenia žiadosti o preskúmanie“ (ustanovenie § 
6c ods. 10 zákona o Fonde na podporu kultúry). 
 
Ďalšou, zmenou, ktorú novela do zákona o Fonde 

na podporu kultúry prináša je úprava problematiky 

zhromaždení kultúrnych organizácií. 

„Zhromaždenie kultúrnych organizácií sa skladá so 

zástupcov kultúrnych organizácií, ktoré sa prihlásia 

na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedú (A) prioritnú 

oblasť podľa ustanovenia § 7 ods. 9 zákona o Fonde 

na podporu kultúry, v ktorej vykonávajú svoju 

činnosť; ak vykonávajú činnosť vo viacerých 

prioritných oblastiach podľa ustanovenia § 7 ods. 9 

zákona o Fonde na podporu kultúry, na účely voľby 

kandidáta na člena odbornej rady, môžu uviesť len 

jednu prioritnú oblasť, (B) národnostnú menšinu, 

ku ktorej patria, (C) záujem podieľať sa na výbere 

a voľbe kandidátov na členov odborných rád“ 

(ustanovenie § 7 ods. 8 zákona o Fonde na podporu 

kultúry). 

Okrem vyššie uvedených zmien priniesla novela do 

zákona o Fonde na podporu kultúry aj viacero 

drobných legislatívnych zmien, vyplývajúcich 

z aplikačnej praxe, ktoré sú dostupné v plnom 

znení novely, zverejnenom v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2021. 
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NOVELA ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

 

Aktuálnou a zároveň veľmi dôležitou témou je 

v súčasnej dobe plnej technických vymožeností 

bezpochyby bezpečnosť v oblasti kybernetiky. 

Je to práve oblasť kybernetickej bezpečnosti 

a jej právna úprava, ktorá počas leta prešla 

novelizáciou.  

 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 29. 

júna 2021 zákon č. 287/2021 Z. z. (ďalej len 

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

69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o kybernetickej bezpečnosti“) a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona 

o kybernetickej bezpečnosti sa novelou menia 

a dopĺňajú aj (A) zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o správnych poplatkoch“), (B) zákon č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o elektronických komunikáciách“) a (C) zákon č. 

95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o informačných technológiách“). 

➔ Cieľ novely 
 
Cieľom novely je posilniť legislatívnu úpravu v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa 
zameriava na posilnenie právomocí príslušných 
vnútroštátnych orgánov. Predmetom novely je 
precizovanie niektorých definícií, úprava 
procesného postupu pri certifikácii kybernetickej 
bezpečnosti, ktorá vyplýva z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 
17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra 
Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a 
o certifikácii kybernetickej bezpečnosti 
informačných a komunikačných technológií a o 
zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o 
kybernetickej bezpečnosti). Ďalej sa zavádza 
inštitút blokovania, upravuje sa postavenie 
audítora kybernetickej bezpečnosti. Precizuje sa 
prevádzkovateľ služieb v podsektore Letecká 
doprava, upravuje sa sektor Digitálna 
infraštruktúra a zo sektora Verejná správa sa 
vypúšťa podsektor spravodajské služby v rozsahu  

 
Slovenská informačná služba a Vojenské 
spravodajstvo. 
 
V nasledujúcom texte prinášame prehľad 

najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona 

o kybernetickej bezpečnosti a ďalších právnych 

predpisov priniesla. 

 

➔ Prehľad zmien 
 

 

(1) Precizovanie negatívneho vymedzenia 

pôsobnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti. 

Do pôsobnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti 

tak okrem iného po novom nepatria ani 

„požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných 

systémov v sektore bankovníctva, financií alebo 

finančného systému podľa osobitných predpisov, 

vrátane štandardov a zásad vydaných alebo 

prijatých Európskou centrálnou bankou, Európskym 

systémom centrálnych bánk, Eurosystémom alebo 

európskymi orgánmi dohľadu, a ani platobné 

systémy a systémy zúčtovania a vyrovnania 

cenných papierov a ich infraštruktúry dohliadané 

alebo prevádzkované Európskou centrálnou bankou 

alebo Eurosystémom podľa osobitných predpisov“ 

(ustanovenie § 2 ods. 2 písm. d) zákona 

o kybernetickej bezpečnosti). 

(2) Úprava právomoci Národného 

bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) v 

oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Podľa novelizovanej právnej úpravy tak platí, že 

úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti okrem 

iného „(1) je vnútroštátnym orgánom pre 

certifikáciu kybernetickej bezpečnosti a orgánom 

posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, (2) 

plní úlohy kompetenčného a odvetvového centra 

podľa osobitného predpisu, (3) odníma certifikát 

kybernetickej bezpečnosti, (4) v rámci systému 

certifikácie kybernetickej bezpečnosti vydáva 

bezpečnostné štandardy, certifikačné schémy a 

postupy, (5) plní úlohy ústredného orgánu podľa 

prílohy č. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti, 

(6) vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle 

zoznam orgánov posudzovania zhody v systéme 

certifikácie kybernetickej bezpečnosti, zoznam 

certifikačných orgánov audítorov kybernetickej 
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bezpečnosti a zoznam právnických osôb, 

prostredníctvom ktorých je možné realizovať 

audity kybernetickej bezpečnosti, (7) posudzuje 

bezpečnostné riziká dodávateľa na výkon činností, 

ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a 

informačných systémov pre prevádzkovateľa 

základnej služby (ďalej len „tretia strana“) pre 

kybernetickú bezpečnosť Slovenskej republiky a 

správu o tomto posúdení predkladá Bezpečnostnej 

rade Slovenskej republiky, (8) predkladá 

príslušnému osobitnému kontrolnému výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky každoročne 

správu o dodržiavaní noriem týkajúcich sa ochrany 

telekomunikačného tajomstva a osobných údajov 

občanov Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 5 

ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti). 

 

(3) Úprava systému certifikácie kybernetickej 

bezpečnosti.  

„Systémom certifikácie kybernetickej bezpečnosti 

je komplexný súbor pravidiel, technických 

požiadaviek, noriem a postupov, ktoré sa uplatňujú 

na certifikáciu alebo posudzovanie zhody 

konkrétnych produktov, služieb alebo procesov v 

oblasti sietí a informačných systémov, 

informačných a komunikačných technológií a 

kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného 

predpisu“ (ustanovenie § 5a ods. 1 zákona 

o kybernetickej bezpečnosti). „Úrad v rámci 

systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti 

certifikuje produkty, služby a procesy ako orgán 

posudzovania zhody podľa osobitného predpisu“ 

(ustanovenie § 5a ods. 2 zákona o kybernetickej 

bezpečnosti). „Certifikačný orgán orgánu 

posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, 

ktorý je verejným subjektom a nie je 

vnútroštátnym orgánom pre certifikáciu 

kybernetickej bezpečnosti certifikuje produkty, 

služby a procesy podľa osobitného predpisu v rámci 

systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti“ 

(ustanovenie § 5a ods. 3 zákona o kybernetickej 

bezpečnosti). „Úrad odníme európske certifikáty 

kybernetickej bezpečnosti, ktoré vydal alebo 

európske certifikáty kybernetickej bezpečnosti 

vydané podľa ustanovenia čl. 56 ods. 6 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 o 

agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre 

kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii 

kybernetickej bezpečnosti informačných a 

komunikačných technológií a o zrušení 

nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej 

bezpečnosti) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 

2019/881“) orgánmi posudzovania zhody, ktoré 

nie sú v súlade s nariadením (EÚ) 2019/881 alebo 

s európskym systémom certifikácie kybernetickej 

bezpečnosti“ (ustanovenie § 5a ods. 4 zákona 

o kybernetickej bezpečnosti). 

(4) Zriadenie Národného centra kybernetickej 

bezpečnosti.  

Úrad zriadil Národné centrum kybernetickej 

bezpečnosti SK-CERT transformáciou Národnej 

jednotky SK CERT. Vytvorením Národného centra 

kybernetickej bezpečnosti SK-CERT úrad plní úlohu 

Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej 

bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-

2020. Budovanie spôsobilostí Slovenskej republiky 

v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pre úrad 

najvyššou prioritou. Cieľom Národného centra 

kybernetickej bezpečnosti SK-CERT bude nielen 

rozvíjanie spôsobilostí pri riešení kybernetických 

bezpečnostných incidentov na celonárodnej 

úrovni, ale aj rozšírenie a zdieľanie vedomostí a 

skúseností v tejto oblasti a aktívna spolupráca s 

verejnosťou, profesijnými organizáciami a 

akademickým sektorom. Národné centrum 

kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zabezpečuje 

nielen služby spojené s riadením kybernetických 

bezpečnostných incidentov, odstraňovaním ich 

následkov a následnou obnovou činnosti 

informačných systémov v spolupráci s vlastníkmi a 

prevádzkovateľmi týchto systémov, ale aj výkon 

analytických činností, výskumu, rozširovania 

bezpečnostného povedomia a vzdelávania v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti (ustanovenie § 6 ods. 1 

zákona o kybernetickej bezpečnosti). 

 

(5) Zavedenie všeobecnej povinnosti poskytovať 

úradu súčinnosť v rámci kybernetickej 

bezpečnosti.  

„Orgán verejnej moci, prevádzkovateľ základnej 

služby, právnická osoba a fyzická osoba sú povinní 

poskytnúť úradu na plnenie jeho úloh podľa zákona 

o kybernetickej bezpečnosti požadovanú súčinnosť 

a informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na 

zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti; 

informácie sa poskytujú len za podmienky, že ich 

poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia 

konkrétnej úlohy podľa osobitného predpisu alebo 

spravodajskej služby podľa osobitného predpisu 

alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, 

totožnosti osôb, ktoré konajú v jej prospech, alebo 

k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej 

spolupráce“ (ustanovenie § 10a ods. 1 zákona 
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o kybernetickej bezpečnosti). „Žiadosť o súčinnosť 

musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať 

konkrétny rozsah požadovanej súčinnosti podľa 

zákona o kybernetickej bezpečnosti“ (ustanovenie 

§ 10a ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti). 

 

(6) Úprava povinnosti prevádzkovateľov 

základných služieb požadovať od dodávateľa 

služieb na výkon činností, ktoré priamo súvisia s 

prevádzkou sietí a informačných systémov pre 

prevádzkovateľa základnej služby, dodatočné 

bezpečnostné opatrenia v súlade s požiadavkami 

zákona o kybernetickej bezpečnosti.  

Táto povinnosť má byť vykonaná prostredníctvom 

zmluvných záväzkov, dohôd o zabezpečení plnenia 

povinností podľa zákona o kybernetickej 

bezpečnosti. Pri uzatvorení zmluvy s treťou 

stranou podľa ustanovenia § 19 ods. 2 zákona 

o kybernetickej bezpečnosti sa analyzujú riziká, 

zmyslom ktorých je koordinovať využívanie zdrojov 

a monitorovať, kontrolovať a minimalizovať 

pravdepodobnosť a dopad kybernetických 

incidentov, ktoré by mohli ohroziť samotné 

hodnotenie rizika. Hodnotenia rizika môže 

poskytnúť cenné informácie na vypracovanie, 

vykonanie a vyhodnotenie stratégie. Vyhodnotenie 

rizika sa tak týka určenia a porozumenia významu 

úrovne rizika. Ustanovenie § 19 ods. 3 zákona 

o kybernetickej bezpečnosti zároveň reaguje na 

možné prípady duplicity, kedy v situácii, ak by bol 

zmluvnou stranou samotný prevádzkovateľ 

základnej služby alebo poskytovateľ digitálnej 

služby, by došlo k neprimeranej požiadavke v 

súvislosti so zabezpečením plnenia bezpečnostných 

opatrení a notifikačných povinností, ktoré sú tieto 

subjekty už povinné plniť podľa zákona 

o kybernetickej bezpečnosti (ustanovenie § 19 ods. 

2 a 3 zákona o kybernetickej bezpečnosti). 

 

(7) Zavedenie inštitútu automatizovaného 

zasielania systémových informácií zo sietí 

a informačných systémov.  

Úrad na základe získaných poznatkov a z dôvodu 

dopytu jednotlivých prevádzkovateľov základnej 

služby zavádza inštitút automatizovaného 

zasielania systémových informácií zo sietí a 

informačných systémov. Ide o zasielanie takých 

údajov, ktoré sú potrebné pri riešení 

kybernetického bezpečnostného incidentu. 

Automatizované hlásenie sa realizuje na rozhraní 

siete Internet a siete prevádzkovateľa základnej 

služby, nezasahuje ani nezaznamenáva obsah správ 

alebo prenášaných údajov, ale vytvára 

bezpečnostný perimeter, ktorý svojim účinkom 

napomáha prevádzkovateľovi základnej služby 

úspešne zaznamenať a riešiť kybernetický 

bezpečnostný incident. Na tento účel ustanovenie§ 

24a zákona o kybernetickej bezpečnosti jasne 

vymedzuje, že nedotknuteľnosť tajomstva a 

osobných údajov zostáva zachovaná. Úrad z tohto 

dôvodu pridal do svojich úloh aj povinnosť 

vypracovávať ročnú správu o dodržiavaní ochrany 

osobných údajov, ako jeden z nástrojov verejnej 

kontroly, aby nevznikali pochybnosti o účele a 

transparentnosti výkonu činností. Zavedením tejto 

povinnosti sa zabezpečuje prenos všetkých 

relevantných informácií nevyhnutných pre rýchle a 

efektívne riešenie kybernetických bezpečnostných 

incidentov alebo ich hrozby (ustanovenie § 24a 

zákona o kybernetickej bezpečnosti). 

 

(8) Zavedenie oprávnenia úradu zakázať alebo 

obmedziť prevádzkovateľovi základnej služby 

využívať konkrétny produkt, proces alebo službu 

z dôvodu bezpečnostných záujmov štátu a z 

dôvodu závažných okolností predpokladaných 

zákonom o kybernetickej bezpečnosti.  

Ide o krajné riešenie v prípadoch, kedy absentujú 

iné zákonné možnosti zabezpečenia a realizácie 

kybernetickej bezpečnosti. Ustanovenie § 27a 

zákona o kybernetickej bezpečnosti je 

pokračovaním implementácie EÚ Toolbox. Platí, že 

obmedzenie alebo zákaz možno realizovať len na 

základe podrobnej analýzy rizík a len na základe 

vyjadrenia Bezpečnostnej rady Slovenskej 

republiky. Dvojstupňovosť sa zvádza z dôvodu 

predchádzania pochybnostiam o výkone takéhoto 

zásahu. Pre účely dodržania záväznosti takéhoto 

aktu sa konkrétne rozhodnutie zverejní v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky, pričom sa musí určiť 

aj primeraná doba na odstránenie nežiaduceho 

produktu a jeho nahradenie novým. Pred vydaním 

rozhodnutia na účely transparentnosti úrad 

zverejní začatie konania na svojom webovom sídle 

ako aj v jednotnom informačnom systéme 

kybernetickej bezpečnosti. Po zverejnení 

rozhodnutia je prevádzkovateľ základnej služby 

povinný zdržať sa používania konkrétneho 

produktu, procesu alebo služby alebo ich používať 

obmedzeným spôsobom v zmysle rozhodnutia 

(ustanovenie § 27a zákona o kybernetickej 

bezpečnosti). 
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(9) Zavedenie inštitútu blokovania.  

V záujme zabezpečenia dôveryhodnosti služieb a 

aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a 

ochrany práv osôb zúčastňujúcich sa na týchto 

aktivitách, ako aj ochrany konečného užívateľa 

týchto služieb bola vznesená spoločenská 

požiadavka efektívneho zamedzovania škodlivých 

aktivít alebo škodlivého obsahu na internete. 

Škodlivých aktivít na internete z roka na rok 

pribúda. Zároveň rastie sofistikovanosť útokov a s 

neustále prebiehajúcou informatizáciou 

spoločnosti aj riziká spojené s úspešne vykonanými 

útokmi. Reakcie na rôzne typy škodlivých aktivít 

spadajú do kompetencie rôznych štátnych orgánov. 

Množstvo útokov je vykonávaných buď plošne 

(napr. phishingové kampane lákajúce veľké 

množstvo používateľov kliknúť na rozoslaný link), 

alebo na svoju činnosť využíva identifikovateľný 

škodlivý obsah alebo sieťovú infraštruktúru (napr. 

riadiace servery botnet sietí, DNS servery k nim 

smerujúce, zariadenia vykonávajúce DDOS útoky a 

pod.). Z tohto dôvodu mnohé krajiny zavádzajú 

legislatívne podmienky a technické prostriedky na 

blokovanie nežiadúceho obsahu, IP adries, domén, 

URL, súborov a podobne. Úrad na túto potrebu 

adekvátne reaguje a svoje odborné schopnosti a 

kompetencie, ktoré využíva pri riešení 

kybernetických bezpečnostných incidentov 

primerane aplikuje aj na iné škodlivé aktivity na 

internete. Blokovanie infikovaných domén a IP 

adries je nutné považovať za reaktívne opatrenie 

vedúce k zamedzeniu prístupu k škodlivému 

obsahu. Úrad vykonáva blokovanie v rámci riešenia 

kybernetického bezpečnostného incidentu. V rámci 

riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu 

vydá úrad rozhodnutie o blokovaní, v ktorom určí 

metódu (spôsob) blokovania a blokovanie vykoná. 

Spôsob blokovania musí vychádzať z metód 

uvedených vo všeobecne záväznom právnom 

predpise, ktorý vydá úrad. Samozrejme, ide o 

krajný prostriedok, nástroj, ktorý predstavuje 

zásah do práv subjektov, ale zároveň predstavuje 

aj riešenie kybernetického bezpečnostného 

incidentu v prípade, kedy sú iné nástroje neúčinné 

a protiprávna, resp. škodlivá aktivita naďalej 

pokračuje a ohrozuje konečného užívateľa. 

Zodpovednosť za prípadnú škodu znáša úrad 

(ustanovenie § 27b zákona o kybernetickej 

bezpečnosti). 

(10) V rámci zákona o správnych poplatkoch 

novelou dochádza doplneniu sadzobníka 

správnych poplatkov v časti „Kybernetická 

bezpečnosť“ o položky v súvislosti 

s certifikáciou. 

(11) V zákone o elektronických komunikáciách 

dochádza najmä k (A) zjednoteniu regulácie pri 

povinnosti podniku, ktorý poskytuje verejné siete 

alebo verejné služby prijatím bezpečnostných 

opatrení podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti 

(ustanovenie § 64 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách) a (B) ustanoveniu, že priestupky a 

správne delikty za porušenie bezpečnostných 

opatrení prejednáva úrad (ustanovenie § 73 ods. 

10 zákona o elektronických komunikáciách). 

(12) V rámci zákona o informačných 

technológiách sa novelou zavádzajú najmä 

nasledovné zmeny: (A) zjednotenie regulácie 

bezpečnostných opatrení tak, aby sa na všetky 

dotknuté subjekty vzťahovali opatrenia podľa 

zákona o kybernetickej bezpečnosti a následne, 

aby zákon o informačných technológiách obsahoval 

iba tie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú špecifické 

pre sektor verejnej správy. Účelom novely je teda 

zjednotenie regulácie s cieľom odstrániť 

administratívnu záťaž pri zabezpečovaní 

kybernetickej bezpečnosti a jednoduchšiu a 

prehľadnejšiu prax (ustanovenie § 18 ods. 2 zákona 

o informačných technológiách), (B) precizovanie 

viacerých ustanovení zákona o informačných 

technológiách v nadväznosti na zjednotenie 

regulácie bezpečnostných opatrení tak, aby sa na 

všetky dotknuté subjekty vzťahovali opatrenia 

podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a 

následne, aby zákon o informačných technológiách 

obsahoval iba tie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú 

špecifické pre sektor verejnej správy (napr. 

ustanovenia § 19, § 20 alebo § 21 zákona 

o informačných technológiách). 

Plné znenie novely so všetkými zmenami 

a doplneniami je dostupné v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2021. 
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NOVELA ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV 
ENERGIE 

 

Jednou z aktuálnych spoločensko-hospodárskych 

tém je aj otázka hľadania nových zdrojov pre 

výrobu elektrickej energie, či dosahovanie tzv. 

uhlíkovej neutrality. Aj Národná rada Slovenskej 

republiky prichádza s legislatívou, ktorá sa snaží 

prispieť k naplneniu európskych cieľov v oblasti 

výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 

energie a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.  

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 02. 

júla 2021 zákon č. 296/2021 Z. z. (ďalej len 

„novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. 

z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a 

vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie“) a ktorým sa mení 

a  dopĺňa zákon  č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 

využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 

zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy“). 

Novela rieši predovšetkým zníženie ročného 

objemu finančných nákladov, a to predĺžením doby 

podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá 

bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov 

energie stanovená pri uvedení zariadenia do 

prevádzky. O týchto zmenách pre výrobcu elektriny 

rozhoduje na základe žiadosti výrobcu elektriny 

alebo z vlastného podnetu Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Novelizovaná 

právna úprava nezakladá nový druh podpory v 

schéme podpôr ustanovených zákonom o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie. Zmena napomôže 

napĺňaniu záväzku Slovenskej republiky pri plnení 

európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov energie a dosahovania 

uhlíkovej neutrality. 

➔ Predĺženie podpory 
 

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie priniesla je  

 

zavedenie nového ustanovenia § 3d zákona 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie 

(„Predĺženie podpory so zníženou cenou 

elektriny“). 

„Trvanie podpory podľa ustanovenia § 3 ods. 1 

písm. c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie sa predlžuje o päť rokov, ak ide o 

zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, 

slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového 

plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd a 

úrad zníži cenu elektriny podľa ustanovenia § 6 

ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie“ (ustanovenie § 3d ods. 1 zákona 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie). 

„Ak sa predĺži trvanie podpory so zníženou cenou 

elektriny podľa ustanovenia § 3d ods. 1 zákona 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie, predĺži 

sa  aj trvanie podpory podľa ustanovenia § 3 ods. 1 

písm. b) a d) zákona o podpore obnoviteľných 

zdrojov energie, najviac však do 31. decembra 

2033“ (ustanovenie § 3d ods. 2 zákona o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie). 

„Ak ide o zariadenie výrobcu elektriny využívajúce 
biomasu alebo produkt jej spracovania, predĺženie 
podpory so zníženou cenou elektriny sa vzťahuje na 
množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou alebo na celé množstvo 
elektriny vyrobené podľa ustanovenia § 3 ods. 10 
zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. 
Ak úrad zvýši cenu elektriny podľa ustanovenia § 
18i ods. 10 zákona o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie, toto zvýšenie zohľadní pri určení 
množstva elektriny a znížení ceny elektriny podľa 
ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie“ (ustanovenie § 3d 
ods. 3 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie).  
 
„Ak ide o výrobcu elektriny z bioplynu, ktorý 
uviedol zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky 
pred 1. januárom 2014, ustanovenia § 3 ods. 11 a 
§ 6 ods. 6 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie sa na neho vzťahujú od 1. januára 
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v 
ktorom úrad znížil cenu elektriny podľa 
ustanovenia § 6 ods. 13 zákona o podpore 
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obnoviteľných zdrojov energie“ (ustanovenie § 3d 
ods. 4 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie). 
   
„Úrad po znížení ceny elektriny podľa ustanovenia 
§ 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie vydá alebo zmení výrobcovi 
elektriny potvrdenie o pôvode elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o 
pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou 
kombinovanou výrobou. Úrad zasiela cenové 
rozhodnutie a potvrdenie o pôvode elektriny 
výrobcovi elektriny, zúčtovateľovi podpory a 
výkupcovi elektriny“ (ustanovenie § 3d ods. 5 
zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie).  
  
„Trvanie podpory so zníženou cenou elektriny pre 
zariadenie výrobcu elektriny nemožno predĺžiť 
opakovane“ (ustanovenie § 3d ods. 6 zákona 
o podpore obnoviteľných zdrojov energie). 
„Ustanovenie § 3b ods. 2 zákona o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie sa použije aj po 
znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory 
so zníženou cenou elektriny“ (ustanovenie § 3d 
ods. 7 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie). 
 
Novela tiež do zákona o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie dopĺňa ja nové ustanovenia § 6 
ods. 13 až 16 zákona o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie. 
 
„Úrad na účel predĺženia podpory so zníženou 

cenou elektriny podľa ustanovenia § 3d zákona 

o podpore obnoviteľných zdrojov energie zníži 

cenu elektriny na návrh výrobcu elektriny s právom 

na podporu. Ak za predchádzajúci kalendárny rok 

dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 

eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla 

najmenej 75 000 eur a výrobca elektriny s právom 

na podporu nesplní povinnosť predložiť úradu 

návrh na zníženie ceny elektriny podľa ustanovenia 

§ 4 ods. 3 písm. f) zákona o podpore obnoviteľných 

zdrojov energie, úrad zníži cenu elektriny z 

vlastného podnetu. Pri znížení ceny elektriny úrad 

prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a 

predĺženú dobu podpory postupom podľa 

osobitného predpisu. Úrad zníži cenu elektriny od 

1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po 

kalendárnom roku, v ktorom bolo vydané 

rozhodnutie o znížení ceny elektriny“ (ustanovenie 

§ 6 ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných 

zdrojov energie). 

„Pri znížení ceny elektriny podľa ustanovenia § 6 
ods. 13 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 
10 a 11 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie  a úrad zohľadní (A) množstvo elektriny, na 
ktoré sa vzťahuje podpora podľa ustanovenia § 3 
ods. 1 písm. c) zákona o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie, (B) počet prevádzkových hodín 
zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu 
výroby elektriny, (C) očakávaný rozsah podpory 
podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona 
o podpore obnoviteľných zdrojov energie na 
zostávajúcu dobu podpory a diskontný faktor 
zohľadňujúci časovú hodnotu podpory pri 
zostávajúcej dobe a predĺženej dobe podpory, (D) 
ekonomicky oprávnené náklady na nevyhnutnú 
opravu alebo úpravu technologickej časti 
zariadenia výrobcu elektriny najviac vo výške 15 % 
investičných nákladov na obstaranie novej 
porovnateľnej technologickej časti zariadenia na 
účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas 
zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory podľa 
ustanovenia § 3d ods. 2 zákona o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie, ak takáto oprava 
alebo úprava nezvýši celkový inštalovaný výkon 
zariadenia výrobcu elektriny, (E) čas podania 
návrhu na zníženie ceny elektriny, (F) požiadavku 
zachovania hospodárskej životaschopnosti 
zariadenia výrobcu elektriny“ (ustanovenie § 6 ods. 
14 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie). 
 
„Postup podľa ustanovenia § 6 ods. 13 zákona 
o podpore obnoviteľných zdrojov energie  sa 
nepoužije, ak zo závažných dôvodov, ktoré výrobca 
elektriny s právom na podporu nezavinil, nemožno 
prevádzkovať zariadenie výrobcu elektriny v 
predĺženej dobe podpory a predĺžením podpory so 
zníženou cenou elektriny nebude splnená 
požiadavka zachovania hospodárskej 
životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny. Za 
závažný dôvod sa nepovažuje najmä uzavretie 
záväzkového vzťahu, ktorý obmedzuje prevádzku 
zariadenia výrobcu elektriny len na dobu podpory 
alebo inú dobu, ktorá je kratšia ako životnosť 
zariadenia výrobcu elektriny. Úrad prihliadne na 
dôvody, pre ktoré nemožno prevádzkovať 
zariadenie výrobcu elektriny v predĺženej dobe 
podpory iba vtedy, ak ich výrobca elektriny s 
právom na podporu uplatní v konaní podľa 
osobitného predpisu najneskôr pri svojom prvom 
podaní“ (ustanovenie § 6 ods. 15 zákona o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie).  
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„Úrad na svojom webovom sídle zverejní výpočtový 
nástroj na určenie zníženia ceny elektriny na účel 
predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny 
podľa ustanovenia § 3d zákona o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie“ (ustanovenie § 6 
ods. 16 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie). 
 

➔ Zákon o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy 

 
Z pohľadu zákona o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy, dochádza novelou 
k zmene ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy.  
 
Pôvodné znenie ustanovenia § 17 ods. 9 zákona 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
(„Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť 
uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata 
platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je 
dôvodom na vrátenie odvodu. Rozhodnutie o 
dočasnom odňatí pre fotovoltické a slnečné 

tepelné systémy môže orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy predĺžiť novým 
rozhodnutím najviac o desať rokov, ak 
predmetom odňatia je poľnohospodárska pôda 
zaradená podľa kódu bonitovaných pôdno-
ekologických jednotiek do šiestej až deviatej 
kvalitatívnej skupiny; rozhodnúť musí pred 
uplynutím platnosti pôvodného rozhodnutia.“) sa 
mení v rozsahu poslednej zvýraznenej vety. Po 
novom tak v zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
platí: „Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí 
platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. 
Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie 
je dôvodom na vrátenie odvodu. Dobu trvania 
dočasného odňatia pre fotovoltický a slnečný 
tepelný systém orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy predĺži novým 
rozhodnutím na dobu trvania podpory podľa 
osobitného predpisu“. Pre úplnosť dodávame, že 
osobitným predpisom podľa predchádzajúcej vety 
je práve zákon o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie. 
 
Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2021. 
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NOVELA ZÁKONA PROTI BYROKRACII 

 

V aktuálnej legislatívnej činnosti Národnej rady 

Slovenskej republiky sa znova objavujú aj snahy 

o zníženie administratívneho zaťaženia 

fyzických a právnických osôb pri ich kontakte so 

štátnym aparátom. „Debyrokratizácia“ sa dotýka 

predovšetkým vypustenia povinností predkladať 

orgánom verejnej moci viacero výpisov, či 

potvrdení.  

Dňa 24. júna 2021 bol Národnou radou Slovenskej 

republiky prijatý zákon č. 310/2021 Z. z. (ďalej 

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

177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 

byrokracii) v znení neskoršieho predpisu (ďalej len 

„zákon proti byrokracii“) a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony.  

➔ Prehľad doplnených a zmenených 
právnych predpisov 

 

Na úvod prinášame prehľad väčšieho množstva 

právnych predpisov, ktoré novela mení alebo 

dopĺňa. Okrem zákona proti byrokracii sa novelou 

menia a dopĺňajú aj (A) zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom 

občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o štátnom 

občianstve“), (B) zákon č. 154/1994 Z. z. 

o matrikách v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o matrikách“), (C) zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o správnych poplatkoch“), (D) zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. 

z. o rodnom čísle v znení neskoršieho predpisu 

(ďalej len „zákon o rodnom čísle“), (E) zákon č. 

73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru, Slovenskej  informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 

republiky a Železničnej polície v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), (F) 

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 

Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o hlásení pobytu“), (G) zákon č.  

 

154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych 

čakateľoch prokuratúry v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o prokurátoroch“), (H) 

zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom 

zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o HaZZ“), (I) zákon č. 483/2001 Z. z. o 

bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o bankách“), (J) zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných 

papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o cenných papieroch“), (K) zákon č. 

429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze 

cenných papierov“), (L) zákon č 463/2003 Z. z. o 

vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 

328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o vojnových 

veteránoch“), (M) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o dani z príjmov“), (N) zákon č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o štátnej správe v školstve“), (O) zákon  

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o službách 

zamestnanosti“), (P) zákon č. 43/2004 Z. z. o 

starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o starobnom 

dôchodkovom sporení“), (Q) zákon č. 220/2004 Z. 

z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a 

o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy“), (R) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), (S) 

zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní 

jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „atómový zákon“), (T) zákon 

č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), (U) 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o 

zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o zdravotnom poistení“), (V) zákon č. 

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných 

poisťovniach“), (W) zákon č. 650/2004 Z. z. o 

doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom 

dôchodkovom sporení“), (X) zákon č. 726/2004 Z. 

z. o poskytnutí jednorazového peňažného 

príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 

1954 do vojenských táborov nútených prác a 

pozostalým manželkám po týchto osobách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o poskytnutí jednorazového príspevku“), (Y) zákon  

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 

o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane 

detí“), (Z) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), 

(AA) zákon  

č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o súkromnej 

bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti“), (AB) zákon č. 474/2005 

Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o Slovákoch žijúcich 

v zahraničí“), (AC) zákon č. 475/2005 Z. z. o 

výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o VTOS“), (AD) zákon č. 

538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, 

prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných 

miestach a prírodných minerálnych vodách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o prírodných vodách“), (AE) zákon č. 570/2005 Z. 

z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o brannej povinnosti“), (AF) 

zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch“), (AG) 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o BOZP“), (AH) zákon č. 125/2006 Z. z. o 

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 

85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o inšpekcii práce“), (AI) zákon č. 219/2006 

Z. z. o protikomunistickom odboji v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o protikomunistickom odboji“), (AJ) zákon č. 

569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„geologický zákon“), (AK) zákon č. 647/2007 Z. z. 

o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o cestovných dokladoch“), (AL) 

zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a 

o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o 

rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 

č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o náhradnom výživnom“), (AM) 

zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o peňažných príspevkov ŤZP“), (AN) zákon č. 

516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o Audiovizuálnom 

fonde“), (AO) zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevencii 

kriminality“), (AP) zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cestnej premávke“), (AQ) zákon č. 185/2009 Z. 

z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o stimuloch“), (AR) zákon č. 
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186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 

finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), 

(AS) zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o platobných službách“), (AT) zákon č. 129/2010 

Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch 

a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“), 

(AU) zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon 

o pohrebníctve“), (AV) zákon č. 267/2010 Z. z. o 

poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát 

spôsobených nepriaznivou poveternostnou 

udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej 

katastrofe, prírodnou katastrofou alebo 

mimoriadnou udalosťou v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní 

dotácie“), (AW) zákon č. 524/2010 Z. z. o 

poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o poskytovaní dotácii 

v pôsobnosti UVSR“), (AX) zákon č. 203/2011 Z. z. 

o kolektívnom investovaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom 

investovaní“), (AY) zákon č. 226/2011 Z. z. o 

poskytovaní dotácií na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení 

neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon 

o poskytovaní dotácií na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie“), (AZ) zákon  

č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“), 

(BA) zákon  

č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o Fonde na podporu vzdelávania“), (BB) zákon  č. 

153/2013 Z. z.  o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o NZIS“), (BC) zákon č. 383/2013 

Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku 

na viac súčasne narodených detí a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o príspevku pri 

narodení dieťaťa“), (BD) zákon č. 284/2014 Z. z. 

o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení 

zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o Fonde na podporu umenia“), (BE) zákon 

č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na 

finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o riešení krízových situácií“), (BF) zákon č. 

39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o poisťovníctve“), (BG) zákon č. 

281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych 

vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o štátnej službe profesionálnych vojakov“), (BH) 

zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov 

a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho 

práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o vyvlastňovaní pozemkov“), (BI) zákon č. 

138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín“), (BJ) zákon č. 170/2018 

Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného 

ruchu, niektorých podmienkach podnikania v 

cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o zájazdoch“), (BK) zákon č. 216/2018 Z. 

z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 

znení neskorších predpisov v znení neskoršieho 

predpisu (ďalej len „zákon o rybárstve“), (BL) 

zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v 

poľnohospodárskej prvovýrobe (ďalej len „zákon 

o poskytnutí pomoci“), (BM) zákon č. 213/2019 Z. 

z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom 

letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o odplatách“) a (BN) zákon č. 290/2020 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MKSR“). 

Novelou dochádza k rozšíreniu rozsahu údajov 

evidovaných v informačných systémoch verejnej 

správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby 

nebudú musieť orgánom verejnej moci v 

jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej 

komunikácii predkladať v listinnej podobe. 

Zároveň sa podľa predkladateľov novely 

odbúravaním administratívnej záťaže a 
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zjednodušovaním procesov obmedzuje možnosť 

vzniku korupcie. 

Vzhľadom na rozsiahlosť vlastného textu novely 

a veľké množstvo menených a dopĺňaných 

právnych predpisov, prinášame prehľad 

najdôležitejších zmien vo vybraných zákonoch 

a zároveň odkazujeme na plné znenie novely, 

zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky. 

➔ Prehľad vybraných zmien 
 

(1) Zákon proti byrokracii. 

V rámci zákona proti byrokracii dochádza novelou 

najmä k: (1) rozšíreniu taxatívneho výpočtu 

informačných systémov z ktorých údaje, výpisy a 

potvrdenia už fyzické osoby a právnické osoby 

nebudú povinné preukazovať orgánom verejnej 

moci prostredníctvom dokladov v listinnej podobe 

(ustanovenie § 1 ods. 3 a 4 zákona proti 

byrokracii), (2) vyňatiu Vojenského spravodajstva 

spod režimu zákona proti byrokracii, nakoľko tak 

ako v režime Slovenskej informačnej služby ide o 

špecifický režim fungovania spravodajskej služby a 

potrebu zachovania utajovaných skutočností a 

citlivých informácií, ktorými je i príslušnosť k 

spravodajskej službe a teda aj údaje príslušníkov a 

uchádzačov o službu v spravodajskej službe 

(ustanovenie § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii). 

 

(2) Zákon o štátnom občianstve. 

V rámci zákona o štátnom občianstve dochádza 

novelou najmä k: (1) vypusteniu povinnosti 

žiadateľa o udelenia štátneho občianstva 

Slovenskej republiky predkladať k žiadosti o 

vydanie osvedčenia o štátnom občianstve 

Slovenskej republiky potvrdenie o evidencii 

uchádzača o zamestnanie (ustanovenie § 8 ods. 3 

písm. i) zákona o štátnom občianstve), (2) 

vypusteniu povinnosti pre žiadateľa o prepustenie 

zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a 

žiadateľa o vydanie osvedčenia o štátnom 

občianstve Slovenskej republiky dokladať k 

žiadostiam ako povinnú prílohu rodný list; rodný 

list si okresný úrad v sídle kraja získa 

prostredníctvom informačných systémov alebo 

portálu; povinnosť predkladať rodný list sa 

ponecháva pre žiadateľa narodeného v cudzine, ak 

údaje o jeho narodení nie sú zapísané v osobitnej 

matrike (ustanovenie § 9 ods. 6 písm. b) zákona 

o štátnom občianstve a ustanovenie § 9a ods. 4 

písm. b) zákona o štátnom občianstve), (3) 

vypusteniu povinnosti pre žiadateľa o prepustenie 

zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a 

žiadateľa o vydanie osvedčenia o štátnom 

občianstve Slovenskej republiky dokladať k 

žiadostiam ako povinnú prílohu sobášny list a 

úmrtný list, ak sobáš a úmrtie manžela nastali na 

území Slovenskej republiky alebo sú zapísané v 

osobitnej matrike, pričom žiadateľ uvedie miesto 

sobáša a miesto úmrtia manžela (ustanovenie § 9 

ods. 6 písm. c) zákona o štátnom občianstve 

a ustanovenie § 9a ods. 4 písm. c) zákona 

o štátnom občianstve). 

 

(3) Zákon o hlásení pobytu. 

V rámci zákona o hlásení pobytu dochádza novelou 

najmä k: (1) vypusteniu povinnosti zákonného 

zástupcu dieťaťa narodeného na území Slovenskej 

republiky, ktoré nedovŕšilo 18 rokov predkladať k 

hláseniu trvalého pobytu rodný list tohto dieťaťa; 

zákonný zástupca uvedie iba údaje dieťaťa; 

ponecháva sa však povinnosť prekladať rodný list 

dieťaťa narodeného v zahraničí, nakoľko rodné 

číslo dostanú až pri vydaní slovenského rodného 

listu a až následne sú zavedené do registra 

fyzických osôb (ustanovenie § 3 ods. 8 písm. a) 

zákona o hlásení pobytu), (2) vypusteniu povinnosti 

dokladať k návrhu na zrušenie trvalého pobytu 

právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode 

manželstva (ustanovenie § 7 ods. 2 písm. a) zákona 

o hlásení pobytu). 

 

(4) Zákon o cenných papieroch. 

V rámci zákona o cenných papieroch dochádza 

novelou najmä k vypusteniu povinnosti žiadateľa o 

udelenie povolenia na poskytovanie investičných 

služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými 

papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území 

Slovenskej republiky a dotknutých osôb prikladať k 

žiadosti kópiu dokladu totožnosti a rodného listu na 

účel overenia totožnosti (ustanovenie § 56 ods. 4 

a 12 zákona o cenných papieroch). 

 

(5) Zákon o štátnej správe v školstve. 

V rámci zákona o štátnej správe v školstve 

dochádza novelou najmä k vypusteniu povinnosti 

pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí 

majú sídlo na území Slovenskej republiky 

preukazovať potvrdením súdu, že sa proti nim 

nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie 

konanie (ustanovenie § 16 ods. 4 písm. a) zákona 

o štátnej správe v školstve). 
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(6) Zákon o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy. 

V rámci zákona o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy dochádza najmä 

k vypusteniu povinnosti vlastníka alebo užívateľa 

poľnohospodárskej pôdy dokladať k žiadosti o 

zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na 

lesný pozemok kópiu katastrálnej mapy 

(ustanovenie § 9 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy). 

(7) Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. 

V rámci zákona o doplnkovom dôchodkovom 

sporení dochádza novelou najmä k: (1) vypusteniu 

povinnosti predkladať vyhlásenie zakladateľa 

doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je 

osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, 

ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol 

vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol 

vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku 

(ustanovenie § 23 ods. 4 písm. d) zákona 

o doplnkovom dôchodkovom sporení), (2) 

vypusteniu povinnosti žiadateľa o vydanie 

povolenia na vznik a činnosť doplnkovej 

dôchodkovej spoločnosti predkladať Národnej 

banke Slovenska kópiu dokladu totožnosti a kópiu 

rodného listu na účely preverovania jeho totožnosti 

a správnosti údajov poskytnutých na účel 

vyžiadania výpisu z registra trestov (ustanovenie § 

23 ods. 13 zákona o doplnkovom dôchodkovom 

sporení). 

 

(8) Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí. 

V rámci zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí 

dochádza novelou najmä k ustanoveniu povinnosti 

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí overovať 

údaje prostredníctvom informačných systémov 

verejnej správy (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona 

o Slovákoch žijúcich v zahraničí). 

 

(9) Zákon o platobných službách. 

V rámci zákona o platobných službách dochádza 

novelou najmä k vypusteniu povinnosti  

pre žiadateľa o vydanie povolenia na poskytovanie 

platobných služieb a dotknutej osoby predkladať 

Národnej banke Slovenska kópiu dokladu totožnosti 

a kópiu rodného listu na účely preverovania jeho 

totožnosti a správnosti údajov poskytnutých na 

účel vyžiadania výpisu z registra trestov 

(ustanovenie § 2 ods. 54 zákona o platobných 

službách). 

 

(10) Zákon o riešení krízových situácií. 

V rámci zákona o riešení krízových situácií 

dochádza novelou najmä k vypusteniu povinnosti 

člena rady pri riešení krízových situácií na 

finančnom trhu v Slovenskej republike predkladať 

kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu na 

účely preverovania jeho totožnosti a správnosti 

údajov poskytnutých na účel vyžiadania výpisu z 

registra trestov (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona 

o riešení krízových situácií). 

 

➔ Účinnosť novely 
 

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

septembra 2021, (B) 01. januára 2022, (C) 01. 

apríla 2022, (D) 01. decembra 2022 a (E) 01. 

januára 2024. 
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ZMENY V OBLASTI POSTAVENIA ZDRAVOTNÍCKYCH 
PRACOVNÍKOV

Zmeny v slovenskej legislatíve sa po novom 

dotýkajú aj oblasti poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. Dochádza k rozšíreniu Národného 

registra zdravotníckych pracovníkov o údaje 

z Centrálneho registra zdravotníckych 

pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a k vytvoreniu 

právneho základu Národného registra 

prijímateľov zdravotnej starostlivosti.  

Dňa 22. júna 2021 bol Národnou radou Slovenskej 

republiky prijatý zákon č. 252/2021 Z. z. (ďalej 

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

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Okrem zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti sa novelou menia a dopĺňajú aj (A) 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o zdravotnej starostlivosti“), (B) zákon č. 

580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene 

a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o zdravotnom poistení“), (C) zákon č. 581/2004 Z. 

z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), 

(D) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“), 

(E) zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom 

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o NZIS“) a (F) zákon č. 

374/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

o NZIS v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 374/2018“). 

V nasledujúcom texte prinášame prehľad 

najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

a ďalších právnych predpisov priniesla. 

➔ Prehľad vybraných zmien 
 

(1) Precizovanie povinností vzdelávacej 

ustanovizne, ktorej Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky vydalo osvedčenie 

o akreditácii.  

Oproti pôvodnej úprave sa dopĺňajú niektoré 

osobné údaje, ktoré je povinná vzdelávacia 

ustanovizeň viesť o zdravotníckych pracovníkoch v 

rámci administratívnej agendy o uskutočňovaní 

akreditovaných programoch na účely ich 

systematického spracúvania a na účely ich 

poskytovania tretím stranám. Zároveň sa upravujú 

niektoré povinnosti vzdelávacích ustanovizní, 

vzhľadom na skutočnosť, že údaje v Centrálnom 

registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom 

vzdelávaní, ktoré doteraz viedla Slovenská 

zdravotnícka univerzita bude viesť Národné 

centrum zdravotníckych informácií. Zrušuje sa 

povinnosť vzdelávacej ustanovizne poskytovať a 

oznamovať na požiadanie inej vzdelávacej 

ustanovizni údaje, ak ide o zmenu vzdelávacej 

ustanovizne v ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho 

pracovníka. Táto povinnosť sa zrušuje vzhľadom na 

skutočnosť, že Centrálny register zdravotníckych 

pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ktorý bude 

súčasťou Národného registra zdravotníckych 

pracovníkov bude prevádzkovať Národné centrum 

zdravotníckych informácií. Centrálny register 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní 

bude mať funkciu, v zmysle ktorej každá 

vzdelávacia ustanovizeň bude mať prístup priamo 

do Centrálneho registra zdravotníckych 

pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a bude môcť 

získať potrebné údaje priamo z Centrálneho 

registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom 

vzdelávaní registra. Po novom sa tiež vzdelávacej 

ustanovizni dopĺňajú nové povinnosti a to, 

poskytovať elektronicky údaje a kópie dokladov a 

údaje Národnému centru zdravotníckych informácií 

ako prevádzkovateľovi Národného registra 

zdravotníckych pracovníkov. Zároveň sa dopĺňa 
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vzdelávacej ustanovizni povinnosť pri poskytovaní 

kópií dokladov a poskytovaní údajov zabezpečiť 

spracúvanie osobných údajov v Centrálnom registri 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, a 

to výlučne takých, ktorých rozsah neprekročí 

rozsah osobných údajov určených zákonom. Táto 

povinnosť sa ustanovuje preto, aby vzdelávacia 

ustanovizeň pri poskytovaní osobných údajov 

chránila také osobné údaje zdravotníckeho 

pracovníka ako napr. národnosť, ktoré podľa 

zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného 

nariadenia o ochrane osobných údajov nie sú 

povolené spracúvať (ustanovenie § 40 ods. 13 

zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti). 

 

(2) Ustanovenie, že Centrálny register 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní 

je súčasťou Národného registra zdravotníckych 

pracovníkov, ktorého správcom a 

prevádzkovateľom je Národné centrum 

zdravotníckych informácií a nie Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Zároveň sa určuje účel vedenia Centrálneho 

registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom 

vzdelávaní a rozsah údajov, ktoré majú byť jeho 

obsahom. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky bude oprávnené vyzvať vzdelávaciu 

ustanovizeň, aby odstránila nedostatky a určiť 

lehotu na odstránenie nedostatkov, ak zistí, že 

údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla 

Národnému centru zdravotníckych informácií sú 

nesprávne alebo sú v rozpore s navrhovanou 

úpravou. Určuje sa lehota na uchovávanie údajov v 

Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v 

ďalšom vzdelávaní. Centrálny register 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa 

začleňuje do Národného registra zdravotníckych 

pracovníkov. Z toho dôvodu sa bude 

implementačná aplikácia programovať v Národnom 

registri zdravotníckych pracovníkov bez toho, aby 

sa priamo upravovali alebo menili doteraz 

prevádzkované štruktúry a položky Národného 

registra zdravotníckych pracovníkov. Nebude sa 

teda jednať o budovanie nového Národného 

registra zdravotníckych pracovníkov, ale o jeho 

rozšírenie, a to o údaje Centrálneho registra 

zdravotníckych pracovníkov ďalšom vzdelávaní. 

Identifikačné údaje osoby sa sprístupňujú len 

oprávneným osobám podľa zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V 

Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov sa 

spracúva aj rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, 

nakoľko rodné číslo je jediný všeobecný, jedinečný 

a jednoznačný identifikátor fyzickej osoby, ktorého 

hodnotu zároveň dotknutá fyzická osoba aj pozná a 

má tak k dispozícii, v súčasnosti jediným možným, 

nenahraditeľným a všeobecne prakticky 

použiteľným nástrojom automatizovanej 

integrovateľnosti dát zdravotníckeho pracovníka 

medzi vzdelávacou ustanovizňou, Centrálnym 

registrom zdravotníckych pracovníkov v ďalšom 

vzdelávaní a Národným registrom zdravotníckych 

pracovníkov. Nevyhnutné zavedenie používania 

rodného čísla pri poskytovaní údajov do 

Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v 

ďalšom vzdelávaní vzdelávacou ustanovizňou je 

vyvolané transformáciou z takmer úplne 

manuálneho vedenia Centrálneho registra 

zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní v 

Slovenskej zdravotníckej univerzite do vysokej 

miery automatizovaného spracúvania v rámci 

Národného registra zdravotníckych pracovníkov v 

Národnom centre zdravotníckych informácii. Z 

potreby dostatočného dohľadávania 

zdravotníckeho pracovníka je potrebné v 

Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov 

spracúvať aj osobné údaje v rozsahu adresy 

trvalého pobytu a adresy prechodného pobytu. 

Doteraz viedla Centrálny register zdravotníckych 

pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa 

platnej právnej úpravy by tento register od 1. 

septembra 2021 malo viesť Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky. Je však 

potrebné, aby údaje z Centrálneho registra 

zdravotníckych pracovníkov zaradených do 

špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a 

prípravy na výkon práce v zdravotníctve v 

Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, 

certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce 

v zdravotníctve vydaných v Slovenskej republike, 

ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky získalo od Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave do 30. augusta 2021 mohlo 

spracúvať na štatistické účely, kontrolné účely a 

výmenu informácií pri uznávaní odborných 

kvalifikácií medzi členskými štátmi (ustanovenie § 

92a zákona o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti).  

 

(3) Ustanovenie oprávnenia pre samosprávny 

kraj poskytovať údaje o schválených 

ordinačných hodinách a doplnkových 
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ordinačných hodinách alebo o zmene 

schválených ordinačných hodín a doplnkových 

ordinačných hodín do národného informačného 

systému na objednávanie pacientov, ktorého 

správcom a prevádzkovateľom je Národné 

centrum zdravotníckych informácii (ustanovenie 

§ 46 ods. 1 písm. m) zákona o zdravotnej 

starostlivosti).  

(4) Precizovanie lehoty na poskytovanie údajov 

zdravotnou poisťovňou do Centrálneho registra 

poistencov Slovenskej republiky a do Národného 

registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti 

tak, že zdravotná poisťovňa bude poskytovať 

údaje dva krát mesačne s cieľom skrátenia lehoty 

a zabezpečenia správnych údajov (ustanovenie § 

16 ods. 6 zákona o zdravotných poisťovniach).  

(5) Zavedenie nových ustanovení upravujúcich 

prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho 

zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti 

(„Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho 

zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa 

vykonávajú na základe rozpisu Úradu pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), 

ak nie je v ustanovení § 47da ods. 9 zákona 

o zdravotných poisťovniach uvedené inak. Úrad 

vyhotoví rozpis úradu tak, aby úplne zabezpečil 

nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na 

území okresu; úrad úplne zabezpečí vykonávanie 

prehliadok mŕtvych tiel, ak bude na každý deň 

rozpisu úradu zabezpečený dostatočný počet 

prehliadajúcich lekárov, aby bolo pokryté celé 

územie okresu, pre ktorý sa rozpis úradu 

vyhotovuje“ (ustanovenie § 47da ods. 1 zákona 

o zdravotných poisťovniach)) a oprávnenie na 

vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel („Úrad vydá 

oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel 

(A) zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár, ktorý 

požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie 

prehliadok mŕtvych tiel, (B) zdravotníckemu 

pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ani 

zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti a ktorý požiadal úrad o 

vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok 

mŕtvych tiel, (C) zamestnancovi úradu, ktorý je 

zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý 

požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie 

prehliadok mŕtvych tiel a ktorý má osvedčenie o 

absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel“ 

(ustanovenie § 47f ods. 1 zákona o zdravotných 

poisťovniach)). 

(6) Ustanovenie Národného registra prijímateľov 

zdravotnej starostlivosti ako nového národného 

zdravotníckeho administratívneho registra 

Národného zdravotníckeho informačného 

systému.  

V dôsledku toho sa administratívne údaje 

prijímateľa zdravotnej starostlivosti oddeľujú od 

údajov elektronickej zdravotnej knižky. 

Elektronická zdravotná knižka bude aj naďalej 

obsahovať administratívne údaje prijímateľa 

zdravotnej starostlivosti ako pacienta, tie budú ale 

do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z 

Národného registra prijímateľov zdravotnej 

starostlivosti ako údajovej základne. Národný 

register prijímateľov zdravotnej starostlivosti de 

facto už existuje v rámci údajovej základne 

národného zdravotníckeho informačného systému. 

Vzhľadom na skutočnosť spracovávania a 

poskytovania týchto údajov je potrebné 

zadefinovať právny základ pre tieto činnosti a 

preto je potrebné vytvoriť zákonnú kompetenciu 

Národnému centru zdravotníckych informácií. 

Financovanie tohto Národného registra 

prijímateľov zdravotnej starostlivosti bude 

zabezpečené v rámci správy Národného 

zdravotníckeho informačného systému. 

Identifikačné údaje osoby sa poskytujú len 

oprávneným osobám podľa ustanovenia § 5 ods. 6 

zákona o NZIS (ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a), 

štvrtý bod zákona o NZIS). 

 

(7) Zmena prílohy č. 1 časti B zákona o NZSI. 

Nadpisy v rámci prílohy č. 1 časti B zákona o NZIS 

znejú nasledovne: (B) Národný register 

zdravotníckych pracovníkov (1) Zoznam 

spracúvaných osobných údajov, (2) Účel 

spracúvania osobných údajov, (3) Okruh 

dotknutých osôb, (4) Účel poskytovania osobných 

údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným 

v bode 6, (5) Zoznam osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v bode 

6, (6) Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné 

údaje uvedené v bode 5, (7) Zoznam osobných 

údajov, ktoré možno prostredníctvom 

informačného systému poskytnúť poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti, (8) Zoznam osobných 

údajov, ktoré možno poskytnúť vzdelávacej 

ustanovizni, ktorej Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky vydalo osvedčenie 
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o akreditácii (príloha č. 1, časť B zákona o NZIS). 

Pre úplný prehľad prílohy č. 1, časť B zákona o NZIS 

a jej obsahu odkazujeme na plné znenie novely.  

(8) Zmena prílohy č. 1 časti D zákona o NZIS. 

Nadpisy v rámci prílohy č. 1 časti D zákona o NZIS 

znejú nasledovne: (D) Národný register 

prijímateľov zdravotnej starostlivosti (1) Zoznam 

spracúvaných osobných údajov, (2) Účel 

spracúvania osobných údajov, (3) Okruh 

dotknutých osôb, (4) Účel poskytovania osobných 

údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným 

v bode 6, (5) Zoznam osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v bode 

6, (6) Tretie strany podľa ustanovenia § 5 ods. 6 

zákona o NZIS, ktorým sa osobné údaje poskytujú 

(príloha č. 1, časť D zákona o NZIS). Pre úplný 

prehľad prílohy č. 1, časť D zákona o NZIS a jej 

obsahu odkazujeme na plné znenie novely. 

Plné znenie novely so všetkými zmenami 

a doplneniami je dostupné v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla delenú účinnosť, a to (A) dňom 

vyhlásenia, (B) dňa 15. júla 2021, (C) dňa 01. 

septembra 2021, (D) dňa 01. októbra 2021 a (E) 

dňa 30. júna 2022. 
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Informácie uvedené v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno 
z neho odvodzovať žiadne práva ani povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej 
povahy a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností 
prípadu. Z uvedených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. 
I keď bulletin nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody 
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.  
 
Obsah bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim 
klientom ako svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ULC 
Čarnogurský s.r.o. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva 
či konzultácií nás neváhajte kontaktovať.  
 
V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, autora článkov JUDr. Martina Točeka prostredníctvom 
emailovej adresy kerteszova@ulclegal.com. 
 
© ULC Čarnogurský, 2021 
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