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PRO BONO

 
 

Júl/2022 
 

1. NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti sa venuje predovšetkým oblasti dlhodobej zdravotnej starostlivosti 

a paliatívnej zdravotnej starostlivosti a snahe o zabezpečenie ich dostupnosti, kvality a efektívnosti. 

2. NOVELA ZÁKONA O SPRÍSTUPŇOVANÍ STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA NA CIVILNÉ POUŽITIE NA TRHU  

Oblasť nakladania so strelnými zbraňami si z dôvodu svojej citlivosti vyžaduje presné a jasné legislatívne 

vymedzenie, ktoré okrem iného predstavuje aj zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné 

použitie na trhu. Novelou predmetného zákona sa upravujú napríklad požiadavky na tlmič a jeho posudzovanie, 

či povinnosti na úseku posudzovania zhody strelnej zbrane. 
 

3. NOVELA ZÁKONA O RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NA FINANČNOM TRHU  

Národná rada Slovenskej republiky sa pred začiatkom letných prázdnin venovala aj problematike riešenia 

krízových situácií na finančnom trhu, problematike cenných papierov, či problematike kolektívneho 

investovania.  

4. NOVELA ZÁKONA O PRÍSPEVKU POSKYTOVANOM Z EŠIF  

Novela zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa zameriava na snahy o čo najpružnejšiu reakciu na 

prekonanie následkov mimoriadnych situácií v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov. 

5. NOVELA ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE 

Zmenami si po novom prechádza aj činnosť a fungovanie Policajného zboru Slovenskej republiky. Novinkou je 

napríklad zrušenie menoviek na rovnošatách policajtov, či úprava oprávnení a donucovacích prostriedkov pri 

ochrane života, zdravia a majetku.  

6. NOVELA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA 

Novelizáciou si v lete prešiel aj geologický zákon. Novela geologického zákona sa dotkla najmä záverečných 

správ financovaných z verejných zdrojov, záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia 

a záverečných správ zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže.  
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NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
 

 

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti sa 

venuje predovšetkým oblasti dlhodobej 

zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej 

starostlivosti a snahe o zabezpečenie ich 

dostupnosti, kvality a efektívnosti.  

Dňa 29. júna 2022 bol Národnou radou Slovenskej 

republiky prijatý zákon č. 267/2022 Z. z. (ďalej 

len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ZS“) a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Okrem zákona o ZS sa novelou 

mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 577/2004 Z. z. 

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 

základe verejného zdravotného poistenia 

a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“), (B) 

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

zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkov, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o poskytovateľoch ZS“), (C) 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“) a (D) 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“).    

➔ Cieľ novely 
 
Cieľom novely je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu 
a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti 
a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, 
ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen 
v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v 
domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v 
ktorom sú tieto osoby umiestnené. Po dôkladnom 
posúdení doterajšej právnej úpravy Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky ako  

 
 
predkladateľ zákona o ZS prehodnotilo svoj 
zámer vypracovať pre oblasť dlhodobej 
zdravotnej starostlivosti samostatný návrh 
zákona o dlhodobej zdravotnej starostlivosti a 
paliatívnej zdravotnej starostlivosti a z dôvodu 
udržania komplexnosti právneho predpisu 
upravujúceho zdravotnú starostlivosť považuje 
za dostačujúcu  novelizáciu už existujúceho 
zákona o ZS a ostatných súvisiacich a 
vykonávacích predpisov. 
 
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 
na plné znenie novely. 
 
Novela na úvod prináša nové znenie ustanovenia § 
2 ods. 3 zákona o ZS. 
 
„Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len 

„neodkladná starostlivosť“) je zdravotná 

starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe pri náhlej 

zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne 

ohrozuje jej život alebo niektorú z jej základných 

životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej 

zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť, 

ktorej bezprostredné neliečenie by mohlo viesť k 

ohrozeniu jej života alebo zdravia, alebo spôsobuje 

náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom 

ktorých osoba bezprostredne ohrozuje seba alebo 

svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj taká 

zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri 

pôrode a pri vyšetrení, diagnostike a liečbe rýchlo 

sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, ak existuje 

dôvodné podozrenie, že osoba môže byť zdrojom 

takejto rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej 

nákazy. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je 

neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho 

zariadenia, ak si zdravotný stav tejto osoby 

vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti 

počas prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo 

medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná 

preprava darcu ľudského orgánu alebo príjemcu 

ľudského orgánu, ak si ich zdravotný stav vyžaduje 

poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas 

prepravy, neodkladná preprava zdravotníckych 

pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s 

odberom ľudského orgánu, ak by odklad ich 

prepravy mohol ohroziť život alebo zdravie 

príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k 



3 

 

nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu 

určeného na transplantáciu, a neodkladná preprava 

ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ak by 

odklad prepravy tohto ľudského orgánu mohol 

ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského 

orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému 

poškodeniu tohto ľudského orgánu. Neodkladnú 

prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej 

zdravotnej služby“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona 

o ZS). 

Novinkou, je tiež doplnenie nových ustanovení § 2 

ods. 36 až 39 zákona o ZS. 

„Podporný tím je pomocný orgán ošetrujúceho 

lekára zriaďovaný v zariadení ústavnej 

starostlivosti, ktorý môže zabezpečovať osobe 

sociálnu pomoc za účelom zmierňovania sociálnych 

dôsledkov zdravotnej situácie tejto osoby v 

súvislosti s jej hospitalizáciou alebo jej 

prepustením z ústavnej  starostlivosti podľa 

potreby osoby určenej ošetrujúcim lekárom a 

duchovnú službu za účelom uspokojovania 

duchovných potrieb tejto osoby“ (ustanovenie § 2 

ods. 36 zákona o ZS).  

„Dlhodobá zdravotná starostlivosť je zdravotná 
starostlivosť poskytovaná osobe s obmedzenou 
funkčnosťou, ktorej bola určená choroba, pre ktorú 
jej bola poskytnutá akútna zdravotná starostlivosť 
alebo neodkladná starostlivosť alebo pre ktorú 
možno očakávať, že si bude vyžadovať poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti; dlhodobá zdravotná 
starostlivosť sa poskytuje s cieľom zlepšenia kvality 
života, predĺženia života, podporovania 
samostatnosti osoby v oblasti sebestačnosti a 
umožnenia osobe zotrvať podľa možností čo 
najdlhšie v jej domácom prostredí alebo v inom 
prirodzenom prostredí. Akútna zdravotná 
starostlivosť podľa prvej vety je zdravotná 
starostlivosť poskytovaná osobe pre chorobu, ktorá 
spôsobila náhlu zmenu jej zdravotného stavu, ktorá 
bezprostredne neohrozuje jej život alebo niektorú 
zo základných životných funkcií. Za osobu s 
obmedzenou funkčnosťou podľa prvej vety sa 
považuje osoba, ktorá z dôvodu choroby alebo 
viacerých chorôb zvyšujúcich riziko zhoršovania jej 
zdravotného stavu alebo z dôvodu poškodenia jej 
telesných, zmyslových alebo duševných schopností, 
nie je sebestačná v aktivitách denného života a 
môže byť u nej indikovaná potreba ošetrovateľskej 
starostlivosti. Súčasťou dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti je aj následná zdravotná 
starostlivosť“ (ustanovenie § 2 ods. 37 zákona 
o ZS). 

„Následná zdravotná starostlivosť je taká dlhodobá 
zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe 
spravidla po poskytnutí akútnej zdravotnej 
starostlivosti alebo neodkladnej starostlivosti, s 
cieľom maximálneho možného obnovenia 
kognitívnych, telesných, zmyslových a duševných 
funkcií osoby odstránením vzniknutých funkčných 
porúch   alebo  náhradou  niektorej  funkcie   jej  
organizmu  alebo  zmiernením prejavov a 
dôsledkov jej choroby. Za následnú zdravotnú 
starostlivosť sa nepovažuje poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 2 ods. 
8 zákona o ZS“ (ustanovenie § 2 ods. 38 zákona 
o ZS). 

„Paliatívna zdravotná starostlivosť je zdravotná 

starostlivosť poskytovaná osobe s nevyliečiteľnou a 

progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k 

jej smrti, s cieľom zmierniť utrpenie a zachovať 

kvalitu života tejto osoby“ (ustanovenie § 2 ods. 

39 zákona o ZS). 

➔ Poučenie 
 

Novela sa ďalej venuje aj poučeniu osoby, ktorej 

sa určila potreba poskytovania paliatívnej 

zdravotnej starostlivosti, a to doplnením nového 

ustanovenia § 6ba zákona o ZS. 

„Ak ošetrujúci lekár zistí u osoby nevyliečiteľnú a 

progredujúcu chorobu, ktorá spravidla vedie k jej 

smrti, a rozhodne o potrebe poskytovania 

paliatívnej zdravotnej starostlivosti, je povinný 

poskytnúť osobe poučenie podľa ustanovenia § 6 

zákona o ZS, ktoré musí obsahovať aj (A) 

informáciu o (1) vyčerpaní možností dostupnej 

liečby, ktorá by odvrátila progresiu ochorenia, (2) 

možnosti poskytovania paliatívnej zdravotnej 

starostlivosti, (3) možnosti sociálnej pomoci alebo 

duchovnej služby podporným tímom pri 

poskytovaní ústavnej starostlivosti, (B) 

identifikačné údaje poskytovateľa, ktorý môže 

tejto osobe poskytovať špecializovanú paliatívnu 

zdravotnú starostlivosť, v rozsahu názov 

poskytovateľa, adresa poskytovateľa, meno a 

priezvisko lekára so špecializáciou v 

špecializovanom odbore paliatívna medicína. Ak 

nie je možné zabezpečiť poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti podľa predchádzajúcej vety v lehote, 

ktorá je lekársky opodstatnená, zohľadňujúc 

súčasný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj 

ochorenia osoby, ošetrujúci lekár informuje osobu 

o možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti 
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iným lekárom so špecializáciou v inom 

špecializačnom odbore v závislosti od choroby 

osoby“ (ustanovenie § 6ba zákona o ZS). 

➔ Následná zdravotná starostlivosť. 
Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť 
a paliatívna zdravotná starostlivosť 

 

Významnou zmenou zákona o ZS je aj doplnenie 

nových ustanovení § 10c až 10e zákona o ZS, 

upravujúcich následnú zdravotnú starostlivosť, 

dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť 

a paliatívnu zdravotnú starostlivosť. 

„Následná zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako 

(A) ústavná starostlivosť najviac tri mesiace odo 

dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti, (B) 

domáca ošetrovateľská starostlivosť najviac tri 

mesiace od prvého dňa poskytnutia tejto 

starostlivosti, (C) ošetrovateľská starostlivosť v 

zariadení sociálnej pomoci najviac tri mesiace od 

prvého dňa poskytnutia tejto starostlivosti“ 

(ustanovenie § 10c ods. 1 zákona o ZS). „Následná 

ošetrovateľská starostlivosť podľa ustanovenia § 

10c ods. 1 zákona o ZS sa poskytuje podľa miery 

potreby zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 

2“ (ustanovenie § 10c ods. 2 zákona o ZS). 

„Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť sa 
poskytuje ako (A) ústavná starostlivosť najviac tri 
mesiace odo dňa prijatia osoby do ústavnej 
starostlivosti, alebo ak sa poskytuje osobe v 
permanentnom vegetatívnom stave alebo osobe v 
terminálnom štádiu choroby, najviac šesť mesiacov 
odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti; 
osobe v permanentnom vegetatívnom stave s 
potrebou umelej pľúcnej ventilácie sa ústavná 
starostlivosť poskytuje po dobu indikácie tejto 
starostlivosti, (B) domáca ošetrovateľská 
starostlivosť po dobu indikácie tejto starostlivosti, 
(C) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení 
sociálnej pomoci po dobu indikácie tejto 
starostlivosti“ (ustanovenie § 10d ods. 1 zákona 
o ZS). „Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť podľa 
ustanovenia § 10c ods. 1 zákona o ZS sa poskytuje 
podľa miery potreby zdravotnej starostlivosti podľa 
prílohy č. 2“ (ustanovenie § 10d ods. 2 zákona 
o ZS). „Doba poskytovania dlhodobej 
ošetrovateľskej starostlivosti podľa ustanovenia § 
10d ods. 1 písm. a) zákona o ZS sa môže predĺžiť, 
ak s tým súhlasí zdravotná poisťovňa osoby, ktorej 
sa táto starostlivosť poskytuje, a to aj opakovane; 
o súhlas žiada poskytovateľ zdravotnú poisťovňu 

podľa rozhodnutia konzília“ (ustanovenie § 10d 
ods. 3 zákona o ZS). 
 
„Paliatívna zdravotná starostlivosť sa poskytuje 
ako (A) základná paliatívna zdravotná 
starostlivosť, (B) špecializovaná paliatívna 
zdravotná starostlivosť“ (ustanovenie § 10e ods. 1 
zákona o ZS). „Základnú paliatívnu zdravotnú 
starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v 
inom špecializačnom odbore, ako je paliatívna 
medicína formou (A) ambulantnej starostlivosti,  
(B) ústavnej starostlivosti v nemocnici na inom 
oddelení ako podľa ustanovenia § 10d ods. 3 písm. 
b) zákona o ZS“ (ustanovenie § 10d ods. 2 zákona 
o ZS). „Špecializovanú paliatívnu zdravotnú 
starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v 
špecializačnom odbore paliatívna medicína formou 
(A) ambulantnej starostlivosti (1) v ambulancii 
paliatívnej medicíny, (2) mobilným hospicom, (B) 
ústavnej starostlivosti v nemocnici na oddelení 
paliatívnej medicíny najviac jeden mesiac odo dňa 
prijatia osoby do ústavnej starostlivosti, (C) 
ústavnej starostlivosti v hospici najviac šesť 
mesiacov odo dňa prijatia osoby do ústavnej 
starostlivosti“ (ustanovenie § 10d ods. 3 zákona 
o ZS). „Doba poskytovania paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti podľa ustanovenia § 10d ods. 3 písm. 
b) a c) zákona o ZS sa môže predĺžiť, ak s tým 
súhlasí zdravotná poisťovňa osoby, ktorej sa táto 
starostlivosť poskytuje, a to aj opakovane; o súhlas 
žiada poskytovateľ zdravotnú poisťovňu podľa 
rozhodnutia konzília“ (ustanovenie § 10d ods. 4 
zákona o ZS). „Paliatívna zdravotná starostlivosť 
podľa ustanovenia § 10d ods. 2 písm. a) a § 10d 
ods. 3 písm. a) zákona o ZS  sa poskytuje po dobu 
indikácie tejto starostlivosti“ (ustanovenie § 10d 
ods. 5 zákona o ZS). „Súčasťou paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti je aj krízová intervencia 
ošetrujúceho lekára poskytovaná osobe, ktorej sa 
poskytuje paliatívna zdravotná starostlivosť a jej 
blízkej osobe. Súčasťou paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti je aj krízová intervencia ošetrujúceho 
lekára poskytovaná blízkej osobe po úmrtí osoby, 
ktorej sa poskytovala paliatívna zdravotná 
starostlivosť“ (ustanovenie § 10d ods. 6 zákona 
o ZS). 
 

➔ Zákon o rozsahu ZS 
 
V rámci zákona o rozsahu ZS dochádza novelou 
napríklad k doplneniu nového ustanovenia § 3 ods. 
20 zákona o rozsahu ZS. 
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„Zdravotnícky pracovník vykonávajúci činnosti 
súvisiace s odberom ľudského orgánu určeného na 
transplantáciu, ktorého preváža ambulancia 
dopravnej zdravotnej služby, je oslobodený od 
úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy“ 
(ustanovenie § 3 ods. 20 zákona o rozsahu ZS). 
 

➔ Zákon o zdravotných poisťovniach 
 
Novela doplnila drobnými zmenami aj zákona 
o poskytovateľoch ZS a zákon o zdravotnom 
poistení. Výraznejšie sa však novela dotkla najmä 
zákona o zdravotných poisťovniach, do ktorého 
vložila nové ustanovenie § 6c zákona o zdravotných 
poisťovniach („Oznamovanie údajov na účel 
monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia 
kvality a efektívnosti ošetrovateľskej 
starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti“). 
 
„Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. apríla 

kalendárneho roka poskytnúť ministerstvu 

zdravotníctva v anonymizovanej podobe údaje o 

jej poistencoch, ktorým bola poskytnutá 

ošetrovateľská starostlivosť v rámci dlhodobej 

zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti a v zariadení sociálnej 

pomoci podľa ustanovenia § 6c ods. 2 zákona 

o zdravotných poisťovniach za predchádzajúci 

kalendárny rok v rozsahu podľa ustanovenia § 6c 

ods. 3 písm. a), b), d) až l) zákona o zdravotných 

poisťovniach na účel monitorovania dostupnosti a 

vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej 

starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej 

starostlivosti; formu, definíciu a štruktúru údajov 

zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom 

webovom sídle najneskôr k 31. decembru 

kalendárneho roka, za ktorý sa tieto údaje 

poskytujú. Ministerstvo zdravotníctva prerokuje so 

zástupcami zdravotných poisťovní vopred každú 

zmenu vo forme, definícii a štruktúre 

predkladaných údajov a zmeny nemôžu 

nadobudnúť účinnosť skôr ako dva mesiace od 

takého prerokovania; to neplatí, ak sa zúčastnené 

strany dohodnú inak“ (ustanovenie § 6c ods. 1 

zákona o zdravotných poisťovniach). 

„Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s vydaným 
povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti a dom ošetrovateľskej starostlivosti, 
ktorý má uzatvorenú zmluvu podľa ustanovenia § 7 
zákona o zdravotných poisťovniach, a zariadenie 

sociálnej pomoci, ktoré má uzatvorenú zmluvu 
podľa ustanovenia § 7a zákona o zdravotných 
poisťovniach,  poskytuje zdravotnej poisťovni na 
účel plnenia povinnosti podľa ustanovenia § 6c ods. 
1 zákona o zdravotných poisťovniach najmenej 
jedenkrát ročne údaje o poskytovaní 
ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej 
zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu podľa 
ustanovenia § 6c ods. 3 zákona o zdravotných 
poisťovniach; poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti a zariadenie sociálnej pomoci 
predkladajú údaje elektronicky“ (ustanovenie § 6c 
ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach). 
„Údaje na účel monitorovania dostupnosti a 
vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej 
starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti: (A) názov, sídlo alebo adresa 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo 
zariadenia sociálnej pomoci a identifikačné číslo 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo 
zariadenia sociálnej pomoci, (B) identifikátor 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo 
zariadenia sociálnej pomoci podľa písmena a) a 
číselný kód tohto poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci, 
(C) rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné 
číslo poistenca, ktorému sa poskytovala 
ošetrovateľskú starostlivosť v rámci následnej 
zdravotnej starostlivosti (ďalej len „následná 
ošetrovateľská starostlivosť“) alebo ošetrovateľskú 
starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá nie je následnou zdravotnou 
starostlivosťou (ďalej len „dlhodobá 
ošetrovateľská starostlivosť“), poštové smerovacie 
číslo bydliska tohto poistenca, (D) číselný kód 
zdravotnej poisťovne poistenca podľa písmena c), 
(E) dátum indikácie na následnú ošetrovateľskú 
starostlivosť alebo dlhodobú ošetrovateľskú 
starostlivosť, (F) údaj o forme poskytovanej 
ošetrovateľskej starostlivosti, a to či ide o následnú 
ošetrovateľskú starostlivosť alebo dlhodobú 
ošetrovateľskú starostlivosť, (G) dátum začatia a 
dátum ukončenia poskytovania ošetrovateľskej 
starostlivosti podľa písmena f), (H) údaj o 
prostredí, z ktorého je poistenec prijatý do 
ošetrovateľskej starostlivosti podľa písmena f), (I) 
označenie, či ide o poistenca, ktorý je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 
(J) lekárske diagnózy (MKCH10), (K) dôvod, pre 
ktorý nie je možné poskytovať ošetrovateľskú 
starostlivosť v domácom prostredí alebo v inom 
prirodzenom prostredí poistenca, (L) miera 
potreby zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní 
ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej 
zdravotnej starostlivosti s určením, že ide o osobu 
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s (1) rizikom destabilizácie na základe 
hodnotiacich škál, (2) miernou potrebou 
zdravotnej starostlivosti, (3) vysokou potrebou 
zdravotnej starostlivosti“ (ustanovenie § 6c ods. 3 
zákona o zdravotných poisťovniach). 

➔ Účinnosť novely 
 
Novela nadobúda účinnosť čiastočne dňa (A) 01. 
augusta 2022 a čiastočne dňa (B) 01. januára 
2023. 
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NOVELA ZÁKONA O SPRÍSTUPŇOVANÍ STRELNÝCH ZBRANÍ 
A STRELIVA NA CIVILNÉ POUŽITIE NA TRHU 
 
 

Oblasť nakladania so strelnými zbraňami si 

z dôvodu svojej citlivosti vyžaduje presné 

a jasné legislatívne vymedzenie, ktoré okrem 

iného predstavuje aj zákon o sprístupňovaní 

strelných zbraní a streliva na civilné použitie na 

trhu. Novelou predmetného zákona sa upravujú 

napríklad požiadavky na tlmič a jeho 

posudzovanie, či povinnosti na úseku 

posudzovania zhody strelnej zbrane.  

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 28. 

júna 2022 zákon č. 268/2022 Z. z. (ďalej len 

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

64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní 

a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona 

č. 376/2019 Z. z. (ďalej len „zákon 

o sprístupňovaní“) a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Novelou sa okrem zákona 

o sprístupňovaní mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 

190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných 

zbraniach“) a (B) zákon č. 274/2009 Z. z. 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o poľovníctve“).     

➔ Prehľad zmien 
 
Zmeny, ktoré novela prináša, sa týkajú úpravy 
použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, 
posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a 
výstupných dokumentov posudzovania zhody 
tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. 
Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie 
povinnosti pre autorizované osoby vyhotovovať 
počas posudzovania zhody strelnej zbrane 
vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a 
strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou 
strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič 
fotodokumentáciu strelnej zbrane. Dôvodom 
tejto úpravy je snaha reflektovať na problémy 
vyplývajúce z aplikačnej praxe, kedy len na 
základe predloženia protokolu o kusovom 
overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou 
úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane 
vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane,  

 
ktorej súčasťou je tlmič nebolo možné 
identifikovať strelnú zbraň vo vzťahu k 
informáciám uvedeným vo výstupnom 
dokumente posudzovania zhody. 
Fotodokumentácia je bežnou súčasťou 
výstupných dokumentov posudzovania zhody 
notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných 
ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa 
pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach 
verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti 
podľa predkladateľov novely zjednoduší spôsob 
kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k 
príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže 
napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o 
dovoz a vývoz strelných zbraní. 
 
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 
na plné znenie novely. 
 

➔ Predmet úpravy 
 

Na úvod sa novelou rozširuje predmet úpravy 

zákona o sprístupňovaní o doplnok zbrane, ktorým 

je tlmič hluky výstrelu. Po novom tak platí, že 

„zákon o sprístupňovaní okrem iného upravuje aj 

určený výrobok, ktorým je strelná zbraň, strelivo 

a tlmič hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“)“ 

(ustanovenie § 1 písm. b) zákona o sprístupňovaní). 

V nadväznosti na uvedenú úpravu dochádza 

v celom texte zákona o sprístupňovaní 

k legislatívno technickej úprave v podobe 

nahradenia slov „zbraň a strelivo“ slovami 

„zbraň, strelivo a tlmič“ (napríklad ustanovenia § 

1 písm. c). d), e) a h), § 7 ods. 2, § 9 ods. 2 zákona 

o sprístupňovaní a pod.). 

➔ Základné pojmy 
 

Novela sa dotkla aj oblasti základných pojmov, 

a to najmä zmenou ustanovení § 2 písm. a) a b) 

zákona o sprístupňovaní a doplnením nového 

ustanovenia § 2 písm. f) zákona o sprístupňovaní. 
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„Na účely tohto zákona o sprístupňovaní sa rozumie 

„sprístupňovaním strelnej zbrane na trhu, 

sprístupňovaním streliva na trhu alebo 

sprístupňovaním tlmiča na trhu odplatná alebo 

bezodplatná dodávka strelnej zbrane, odplatná 

alebo bezodplatná dodávka streliva alebo odplatná 

alebo bezodplatná dodávka tlmiča určených na 

distribúciu, spotrebu alebo na používanie“ 

(ustanovenie § 2 písm. a) zákona o sprístupňovaní), 

„uvedením strelnej zbrane na trh, uvedením 

streliva na trh alebo uvedením tlmiča na trh prvé 

sprístupnenie strelnej zbrane na trhu, prvé 

sprístupnenie streliva na trhu alebo prvé 

sprístupnenie tlmiča na trhu“ (ustanovenie § 2 

písm. b) zákona o sprístupňovaní), „podstatnou 

úpravou tlmiča výmena, oprava alebo zmena časti 

tlmiča, pri ktorej dochádza k zmene kalibru, 

použitého materiálu, rozmerov alebo funkcií 

tlmiča“ (ustanovenie § 2 písm. f) zákona 

o sprístupňovaní). 

Novinkou je aj ustanovenie § 4 ods. 3 zákona 
o sprístupňovaní. 
 
„Tlmičom ako určeným výrobkom je (A) 

neodnímateľný tlmič, (B) odnímateľný tlmič“ 

(ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o sprístupňovaní). 

➔ Povinnosti výrobcu 
 

Novela sa venuje aj právnej úprave povinností 

výrobcu, a to doplnením nového ustanovenia § 7 

ods. 2 písm. m) zákona o sprístupňovaní. 

„Výrobca je povinný pred uvedením strelnej 

zbrane, streliva a tlmiča na trh označiť tlmič 

čitateľne, nezmazateľne a jedinečne (1) svojím 

obchodným menom alebo značkou, (2) krajinou 

výroby tlmiča alebo miestom výroby tlmiča, (3) 

kalibrom strelnej zbrane, pre ktorý je tlmič určený, 

(4) výrobným číslom tlmiča a rokom výroby tlmiča, 

ak nie je súčasťou výrobného čísla tlmiča, (5) 

typovým označením tlmiča a modelom tlmiča, ak 

je to možné“ (ustanovenie § 7 ods. 2 písm. m) 

zákona o sprístupňovaní). 

Do zákona o sprístupňovaní boli novelou doplnené 

aj nové ustanovenia § 12 ods. 3 a 4 zákona 

o sprístupňovaní. 

„Na posudzovanie zhody neodnímateľného tlmiča 

so základnými požiadavkami sa použije postup 

posudzovania zhody, ktorým je (A) kusové overenie 

podľa prílohy č. 5, (B) následné kusové overenie 

podľa prílohy č. 6“ (ustanovenie § 12 ods. 3 zákona 

o sprístupňovaní). 

„Na posudzovanie zhody odnímateľného tlmiča so 
základnými požiadavkami sa použije postup 
posudzovania zhody, ktorým je (A) kusové overenie 
odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8a, (B) 
následné kusové overenie odnímateľného tlmiča 
podľa prílohy č. 8b“ (ustanovenie § 12 ods. 4 
zákona o sprístupňovaní). 
 
V oblasti posudzovania zhody strelnej zbrane, 
streliva a tlmiča dochádza novelou aj k doplneniu 
nových ustanovení § 12 ods. 15 až 18 zákona 
o sprístupňovaní. 
 
„Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody 

strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou 

strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej 

podstatnou úpravou strelnej zbrane s 

neodnímateľným tlmičom vyhotovuje 

fotodokumentáciu strelnej zbrane“ (ustanovenie § 

12 ods. 15 zákona o sprístupňovaní). 

„Fotodokumentáciu strelnej zbrane vyrobenej 
podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej 
zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej 
zbrane s neodnímateľným tlmičom tvorí (A) 
fotodokumentácia hlavných častí strelnej zbrane, 
(B) fotodokumentácia označenia strelnej zbrane 
podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. g) zákona 
o sprístupňovaní, (C) fotodokumentácia značky 
strelnej zbrane, (D) fotodokumentácia strelnej 
zbrane zboku a (E) fotodokumentácia ústia hlavne 
strelnej zbrane spredu“ (ustanovenie § 12 ods. 16 
zákona o sprístupňovaní).  
 
„Fotodokumentácia strelnej zbrane je súčasťou 
výstupných dokumentov posudzovania zhody podľa 
prílohy č. 5“ (ustanovenie § 12 ods. 17 zákona 
o sprístupňovaní). „Autorizovaná osoba je povinná 
uchovávať výstupné dokumenty posudzovania 
zhody počas desiatich rokov od ich vydania“ 
(ustanovenie § 12 ods. 18 zákona 
o sprístupňovaní). 
 
Do zákona o sprístupňovaní bolo vložené aj nové 
prechodné ustanovenie § 21b zákona 
o sprístupňovaní. 
 
„Výstupné dokumenty posudzovania zhody strelnej 

zbrane a streliva vydané podľa tohto zákona 

o sprístupňovaní v znení účinnom do 14. októbra 

2022 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich 



9 

 

platnosti“ (ustanovenie § 21b ods. 1 zákona 

o sprístupňovaní). „Nové kusové overenie vykonané 

podľa tohto zákona o sprístupňovaní účinného do 

14. októbra 2022 sa považuje za následné kusové 

overenie podľa tohto zákona o sprístupňovaní 

účinného od 15. októbra 2022“ (ustanovenie § 21b 

ods. 2 zákona o sprístupňovaní). 

Novelou dochádza aj k obsahovým zmenám v rámci 

jednotlivých príloh zákona o sprístupňovaní 

a k doplneniu novej prílohy č. 8a zákona 

o sprístupňovaní (Kusové overenie 

odnímateľného tlmiča) a prílohy č. 8b zákona 

o sprístupňovaní (Následné kusové overenie 

odnímateľného tlmiča). 

➔ Zákon o strelných zbraniach 
 

V rámci zákona o strelných zbraniach dochádza 

novelou napríklad k uvoľneniu režimu tlmičov. Po 

vzore viacerých krajín Európskej únie sa uvoľňuje 

režim tlmičov hluku výstrelu ich preradením z 

kategórie A (zakázané zbrane) do iných príslušných 

kategórií. Zbraň kategórie A s neodnímateľným 

tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky 

podľa osobitného predpisu ostáva zaradená do 

kategória A. Odnímateľný tlmič hluku výstrelu 

spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, 

zbraň kategórie B s neodnímateľným tlmičom hluku 

výstrelu a zbraň kategórie C s neodnímateľným 

tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky 

podľa osobitného predpisu sú zaradené do 

kategórie B. Zbraň kategórie D s neodnímateľným 

tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky 

podľa osobitného predpisu sa zaraďuje do rovnakej 

podkategórie ako táto zbraň bez tlmiča. 

Uvedenými podmienkami sú povinnosť označiť 

tlmič príslušnými údajmi a podrobenie tlmiča 

posúdeniu zhody. Takýto tlmič bude podliehať 

povoľovaciemu konaniu a jeho získanie bude možné 

len na základe nákupného povolenia. Zároveň sa 

naň bude vzťahovať aj evidenčná povinnosť a teda 

aj vydanie preukazu zbrane. Možnosť nadobúdať 

tieto tlmiče sa umožní len športovým strelcom a 

poľovníkom. Športoví strelci ich budú môcť mať 

pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe len 

na strelniciach. Poľovníci ich budú môcť mať 

pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe 

okrem strelníc aj za podmienok uvedených v 

osobitnom predpise, ktorým je zákon o 

poľovníctve. Uvoľnenie režimu tlmičov bude mať 

podľa predkladateľov novely prínos pri ochrane 

sluchu strelcov, prípadne blízko stojacich osôb. Ich 

používanie tiež priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí 

strelníc, čo je častým dôvodom ich zániku, keďže 

sa vzhľadom na rozširujúcu sa výstavbu stavajú 

obydlia aj v ich blízkosti. Umožnenie nadobúdania 

a používania tlmičov poľovníkmi sa využije 

napríklad aj v prípade odstrelu zveri počas 

afrického moru ošípaných, ktorý je aktuálnym 

problémom nie len na Slovensku. 

➔ Zákon o poľovníctve 
 

V rámci zákona o poľovníctve dochádza 

k vypusteniu zbraní s tlmičmi hluku výstrelu zo 

zakázaných spôsobov lovu a iných zákazov. Tlmič 

hluku výstrelu sa stáva dovoleným doplnkom zbraní 

na poľovnícke účely. 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudne účinnosť dňa 15. októbra 2022. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

NOVELA ZÁKONA O RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NA 
FINANČNOM TRHU

 

Národná rada Slovenskej republiky sa pred 

začiatkom letných prázdnin venovala aj 

problematike riešenia krízových situácií na 

finančnom trhu, problematike cenných papierov, 

či problematike kolektívneho investovania.  

Dňa 25. mája 2022 bol prijatý zákon č. 208/2022 

Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa 

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“) a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona 

o riešení krízových situácií sa novelou mení 

a dopĺňa aj (A) zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), (B) 

zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o burze CP“), (C) zákon č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o ochrane“), (D) zákon č. 203/2011 Z. 

z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom 

investovaní“) a (E) zákon č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o mechanizme“).    

➔ Dôvod prijatia novely 
 
Dôvodom prijatia novely je najmä implementácia 
požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci 
na ozdravenie a riešenie krízových situácií 
centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) 
č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 
600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a 
smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 
2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132 (Ú. v. EÚ L 22, 
22.1.2021) (ďalej len „nariadenie 2021/23“) a 
úprava spočívajúca v spresnení niektorých 
platných ustanovení zákona o riešení krízových  
 

 
situácií s cieľom reagovať na poznatky a 
skúsenosti z aplikačnej praxe. 
 
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 
na plné znenie novely. 
 
Novelou sa v rámci zákona o riešení krízových 

situácií napríklad: (1) definuje centrálna 

protistrana podľa čl. 2 bod 1 nariadenia 2021/23 

(ustanovenie § 2 písm. as) zákona o riešení 

krízových situácií), (2) ustanovuje, že okrem 

valného zhromaždenia vybranej inštitúcie môže aj 

valné zhromaždenie centrálnej protistrany 

dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných 

akcionárov rozhodnúť alebo navrhnúť rade, aby sa 

v stanovách určilo, že oznámenie o zvolaní valného 

zhromaždenia na účel prijatia rozhodnutia o 

zvýšení základného imania sa vydá v kratšom čase, 

ako ustanovuje Obchodný zákonník (ustanovenie § 

12 ods. 17 zákona o riešení krízových situácií), (3) 

transponuje smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa 

mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu 

úverových inštitúcií a investičných spoločností na 

absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 

98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019) pri odložení 

plnenia niektorých záväzkov vo vzťahu ku 

chráneným vkladom podľa osobitného predpisu tak, 

aby posilňoval ich ochranu v prípade podľa zákona 

o riešení krízových situácií (ustanovenie § 14 ods. 

5 zákona o riešení krízových situácií). 

➔ Zákon o CP 
 

V zákone o CP dochádza prijatím novely napríklad 

k: (1) rozšíreniu okruhu subjektov, ktoré môžu 

podať centrálnemu depozitáru príkaz na 

pozastavenie práva nakladať, a to o Radu pre 

riešenie krízových situácií v prípade uplatnenia 

postupov podľa zákona o riešení krízových situácií 

alebo nariadenia 2021/23 (ustanovenie § 28 ods. 3 

písm. l) zákona o CP), (2) ustanoveniu, že ak sa 

uplatnia nástroje riešenia krízových situácií, 

právomocí riešiť krízové situácie a mechanizmov 

riešenia krízových situácií, nepoužijú sa 

ustanovenia o identifikácii a informovaní 
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akcionárov (ustanovenie § 107o ods. 20 zákona 

o CP), (3) ustanoveniu, že ak sa uplatnia nástroje 

riešenia krízových situácií, právomocí riešiť krízové 

situácie a mechanizmov riešenia krízových situácií, 

nepoužijú sa ustanovenia ohľadne poradcu pre 

hlasovanie (ustanovenie § 159a ods. 8 zákona 

o CP). 

➔ Zákon o burze CP 
 

V zákone o burze CP prešlo obmenou napríklad 

ustanovenie § 12 ods. 3 zákona o burze CP. 

„Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť 

burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov 

finančného trhu, alebo v súlade s ustanovením § 38 

zákona o burze CP pozastaviť obchodovanie s 

finančným nástrojom na burze; pri pozastavení 

burzového obchodu možno platne odvolať pokyny 

na registráciu prevodu zaknihovaných cenných 

papierov podľa osobitného zákona len do okamihu 

ich prijatia centrálnym depozitárom cenných 

papierov. Pozastaviť burzový obchod možno 

najdlhšie na 30 dní. Pozastaviť obchodovanie s 

finančným nástrojom možno na obdobie 

nevyhnutné na odstránenie príčin, ktoré viedli k 

pozastaveniu obchodovania, pričom obchodovanie 

s finančným nástrojom môže byť opakovane 

pozastavené. Pozastaviť obchodovanie s finančným 

nástrojom z dôvodu nesplnenia informačnej 

povinnosti emitenta možno najdlhšie na tri 

mesiace, pričom pozastavenie obchodovania s 

finančným nástrojom sa skončí najneskôr 

uplynutím posledného dňa určenej lehoty bez 

možnosti opakovaného pozastavenia obchodovania 

s finančným nástrojom. O pozastavení burzového 

obchodu alebo obchodovania s finančným 

nástrojom je generálny riaditeľ povinný bez 

zbytočného odkladu informovať predsedu 

predstavenstva a Národnú banku Slovenska. 

Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení 

burzového obchodu alebo obchodovania s 

finančným nástrojom musí byť prerokované na 

najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak 

predstavenstvo rozhodnutie generálneho riaditeľa 

o pozastavení burzového obchodu alebo 

obchodovania s finančným nástrojom nepotvrdí, 

toto opatrenie stráca platnosť“ (ustanovenie § 12 

ods. 3 zákona o burze CP). 

Prijímanie prevoditeľných cenných papierov na 

regulovaný voľný trh je okrem iného aj predmetom 

novelizovaných ustanovení § 26 ods. 8 a 9 zákona 

o burze CP. 

„Na regulovaný voľný trh je burza oprávnená prijať 

prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na 

obchodovanie na inom regulovanom trhu, aj bez 

súhlasu emitenta, ak sú splnené požiadavky 

ustanovené osobitným predpisom, pričom burza je 

povinná upovedomiť emitenta o tejto skutočnosti“ 

(ustanovenie § 26 ods. 8 zákona o burze CP). „Z 

prijatia cenného papiera na obchodovanie na 

regulovanom voľnom trhu bez súhlasu emitenta 

nevyplýva emitentovi povinnosť poskytovať burze 

regulované informácie“ (ustanovenie § 26 ods. 9 

zákona o burze CP). 

Novinkou v zákone o burze CP sú aj nové 
ustanovenia § 30 ods. 8 a 9 zákona o burze 
cenných papierov. 
 
„Akcie prijímané na trh kótovaných cenných 

papierov, ktoré nie sú ešte úplne splatené, sa 

považujú za voľne obchodovateľné, ak boli prijaté 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 

obchodovateľnosť takýchto akcií nebola 

obmedzená a aby bolo obchodovanie otvorené a 

korektné s tým, že sa verejnosti poskytnú všetky 

príslušné informácie“ (ustanovenie § 30 ods. 8 

zákona o burze cenných papierov). „Pri prijatí akcií 

na trh kótovaných cenných papierov, ktoré sa môžu 

získať iba na základe súhlasu, môže burza upustiť 

od požiadavky podľa ustanovenia § 29 ods. 1 písm. 

c) zákona o burze CP iba vtedy, ak by uplatňovanie 

klauzuly o schválení nenarúšalo trh“ (ustanovenie § 

30 ods. 9 zákona o burze CP). 

Novela do zákona o burze CP dopĺňa ja nové 

ustanovenie § 38b zákona o burze CP 

(„Pozastavenie obchodovania s finančnými 

nástrojmi na vyžiadanie Rady pre riešenie 

krízových situácií“). 

„Burza je povinná bezodkladne pozastaviť 

obchodovanie s finančnými nástrojmi v obchodnom 

systéme burzy na regulovanom trhu, na 

mnohostrannom obchodnom systéme alebo na 

organizovanom obchodnom systéme na vyžiadanie 

Rady pre riešenie krízových situácií (ďalej len 

„rezolučná rada“) podľa osobitného predpisu. Na 

pozastavenie obchodovania podľa prvej vety sa 

nevzťahuje povinnosť príslušných orgánov burzy 

podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 

3 zákona o burze CP rozhodnúť o pozastavení 

obchodovania s finančnými nástrojmi“ 
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(ustanovenie § 38b ods. 1 zákona o burze CP). „Na 

pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi 

podľa ustanovenia § 38b ods. 1 zákona o burze CP 

sa nevzťahuje ustanovenie § 65 ods. 1 a 2 zákona 

o burze CP“ (ustanovenie § 38b ods. 2 zákona 

o burze CP). „Burza bezodkladne oznámi 

pozastavenie obchodovania rezolučnej rade, 

Národnej banke Slovenska a zverejní ho v tlači s 

celoštátnou pôsobnosťou“ (ustanovenie § 38b ods. 

3 zákona o burze CP). 

➔ Zákon o ochrane 
 

Do zákona o ochrane vložila novela nové 

ustanovenia § 4 ods. 13 a 14 zákona o ochrane. 

„Úhrada platby za produkt pri odstúpení od 

spotrebiteľskej zmluvy, platená v hotovosti, sa 

zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto 

nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica 

hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a 

celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý 

je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 

eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto 

úhrada súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje 

sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 

1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 

eurocentov“ (ustanovenie § 4 ods. 13 zákona 

o ochrane). „Ustanovenie § 4 ods. 13 zákona o 

ochrane sa nevzťahuje na produkty podľa 

osobitného predpisu“ (ustanovenie § 4 ods. 14 

zákona o ochrane). 

➔ Zákon o kolektívnom investovaní 
 

Jednou z najvýraznejších zmien, ktorú novela 

priniesla do zákona o kolektívnom investovaní, je 

doplnenie nového ustanovenia § 31d zákona 

o kolektívnom investovaní. 

„Cenné papiere alebo majetkové účasti 

alternatívneho investičného fondu podľa 

ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona 

o kolektívnom investovaní  spravovaného 

právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje výnimka 

podľa ustanovenia § 31a ods. 1 zákona 

o kolektívnom investovaní alebo spravovaného 

správcovskou spoločnosťou s povolením podľa 

ustanovenia § 28a zákona o kolektívnom 

investovaní, cenné papiere samosprávneho 

alternatívneho investičného fondu podľa 

ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona 

o kolektívnom investovaní, na ktorý sa vzťahuje 

výnimka podľa ustanovenia § 31a ods. 1 zákona 

o kolektívnom investovaní a cenné papiere 

samosprávneho alternatívneho investičného fondu 

podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona 

o kolektívnom investovaní s povolením podľa 

ustanovenia § 28a zákona o kolektívnom 

investovaní možno distribuovať kvalifikovanému 

investorovi, ktorého výška investície do takéhoto 

fondu je aspoň 100 000 eur, ak sú splnené tieto 

podmienky: (A) počet kvalifikovaných investorov 

investujúcich do jedného alternatívneho 

investičného fondu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 

písm. b) zákona o kolektívnom investovaní 

nepresahuje 50 osôb, (B) podiel kvalifikovaných 

investorov na čistej hodnote majetku 

alternatívneho investičného fondu podľa 

ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona 

o kolektívnom investovaní nie je vyšší ako 20 % a 

(C) podiel kvalifikovaných investorov na celkovej 

hodnote spravovaných alternatívnych investičných 

fondov právnickej osoby vykonávajúcej správu 

alternatívnych investičných fondov, na ktorú sa 

vzťahuje výnimka podľa ustanovenia § 31a ods. 1 

zákona o kolektívnom investovaní, nie je vyšší ako 

20 %; toto obmedzenie sa vzťahuje na spravované 

aktíva, ktoré riadi právnická osoba vykonávajúca 

správu alternatívnych investičných fondov, na 

ktorú sa vzťahuje výnimka podľa ustanovenia § 31a 

ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní priamo 

alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s 

ktorou je prepojená personálne alebo vzťahom 

kontroly, významným priamym podielom alebo 

nepriamym podielom“ (ustanovenie § 31d ods. 1 

zákona o kolektívnom investovaní). 

„Distribuovať cenné papiere alebo majetkové 
účasti alternatívnych investičných fondov podľa 
ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o kolektívnom 
investovaní kvalifikovaným investorom je 
oprávnená len finančná inštitúcia, ktorá má platné 
povolenie na poskytovanie investičnej služby 
investičné poradenstvo alebo platné povolenie na 
poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia, 
spolu s vykonaním testu vhodnosti investície do 
cenných papierov alebo majetkových účastí podľa 
ustanovenia § 31d ods. 1 zákona o kolektívnom 
investovaní pre kvalifikovaného investora; tým nie 
je dotknuté ustanovenie § 27 ods. 5 písm. b) 
zákona o kolektívnom investovaní“ (ustanovenie § 
31d ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní). 
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„Pri distribúcii spravovaných alternatívnych 
investičných fondov podľa ustanovenia § 4 ods. 2 
písm. b) zákona o kolektívnom investovaní  
kvalifikovaným investorom je právnická osoba 
vykonávajúca správu alternatívnych investičných 
fondov, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa 
ustanovenia § 31a ods. 1 zákona o kolektívnom 
investovaní, povinná na trvanlivom médiu 
poskytnúť kvalifikovaným investorom informácie 
podľa ustanovenia § 151 ods. 2 zákona 
o kolektívnom investovaní, a informácie podľa 
ustanovenia § 159a ods. 1 písm. a), b), d), i) a l) 
zákona o kolektívnom investovaní“ (ustanovenie § 
31d ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní). 
Na záver novela priniesla aj zmenu zákona 
o mechanizme. Novinkou je napríklad doplnené 
ustanovenie § 4 ods. 6, či ustanovenie § 5 ods. 8 
zákona o mechanizme. 
 
„Národná implementačná a koordinačná autorita je 
oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od 
Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného 
zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu 
informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad 
pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány 
činné v trestnom konaní a súd sú povinné 
požadované informácie poskytnúť. Úrad pre 
verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné 
v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť 
národnej implementačnej a koordinačnej autorite 
informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo 

zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým 
mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa 
osobitného predpisu. Ustanovenie osobitného 
predpisu tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 4 
ods. 6 zákona o mechanizme). 
„Vykonávateľ je oprávnený pri plnení svojich úloh 
požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, 
Policajného zboru, orgánov činných v trestnom 
konaní a súdu informácie na účely riešenia 
nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, 
Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a 
súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. 
Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, 
orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné 
poskytnúť vykonávateľovi informácie, ak by tým 
mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného 
konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu 
alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu. 
Ustanovenie osobitného predpisu tým nie je 
dotknuté“ (ustanovenie § 5 ods. 8 zákona 
o mechanizme). 
 

➔ Účinnosť novely 
 
Novela nadobúda čiastočnú účinnosť a to dňa (A) 
01. júla 2022, (B) 01. augusta 2022, (C) 12. 
augusta 2022, (D) 22. novembra 2022 a (E) 01. 
januára 2023. 
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NOVELA ZÁKONA O PRÍSPEVKU POSKYTOVANOM Z EŠIF 

 

Novela zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF 

sa zameriava na snahy o čo najpružnejšiu 

reakciu na prekonanie následkov mimoriadnych 

situácií v rámci poskytovania príspevkov 

z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov.  

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 19. 

mája 2022 zákon č. 198/2022 Z. z. (ďalej len 

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

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku 

poskytovanom z EŠIF“).     

➔ Cieľ novely 
 
Cieľom novely je reagovať na nepredvídateľné 
situácie, ktoré so sebou prinášajú rôzne krízy 
posledných rokov a umožniť čo najpružnejšiu 
reakciu na prekonanie ich následkov v rámci 
poskytovania príspevkov z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Novela 
obsahuje dve oblasti úprav: (A) možnosť zmeniť 
rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade 
projektov technickej pomoci a (B) rozšírenie 
definície „krízovej situácie“ v rámci existujúcich 
osobitných procesných ustanovení 
uplatňovaných v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s pandémiou COVID-19 
na uplatňovanie týchto ustanovení v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného na území 
Slovenskej republiky všeobecne. Zároveň sa 
definícia „krízovej situácie“ rozširuje aj tým 
spôsobom, že osobitné postupy je možné využiť 
aj z dôvodu tzv. „vis maior“, to znamená z 
dôvodu objektívnej mimoriadnej udalosti 
nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol 
predvídať. 
 
Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o príspevku 

poskytovanom z EŠIF priniesla, je modifikácia 

ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku 

poskytovanom z EŠIF, ktoré po novom znie 

nasledovne. 

„Na účely tohto zákona o príspevku poskytovanom 

z EŠIF sa rozumie príspevkom finančné prostriedky  

 

poskytované z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a finančné prostriedky 

poskytované zo štátneho rozpočtu určené na 

financovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie; príspevok sa poskytuje 

ako: (1) nenávratný finančný príspevok alebo 

podmienečne vratný finančný príspevok na 

realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku alebo 

podmienečne vratného finančného príspevku podľa 

ustanovenia § 25 zákona o príspevku poskytovanom 

z EŠIF (ďalej len "zmluva") alebo rozhodnutia podľa 

ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o príspevku 

poskytovanom z EŠIF, (2) dodatočný príspevok, 

ktorý sa poskytuje podľa ustanovenia § 25a zákona 

o príspevku poskytovanom z EŠIF k príspevku podľa 

prvého bodu na realizáciu projektu na základe 

zmeny zmluvy“ (ustanovenie § 3 ods. 1 písm. a) 

zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF). 

 

Novela ďalej do zákona o príspevku poskytovanom 

z EŠIF dopĺňa aj nové ustanovenie § 7 ods. 14 

zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF. 

„Riadiaci orgán je oprávnený pri plnení svojich úloh 

požadovať od Policajného zboru, orgánov činných 

v trestnom konaní a súdu informácie na účely 

riešenia nezrovnalostí a Policajný zbor, orgány 

činné v trestnom konaní a súd sú povinné 

požadované informácie poskytnúť. Policajný zbor, 

orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné 

poskytnúť riadiacemu orgánu informácie, ak by 

tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel 

trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k 

ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného 

predpisu. Ustanovenie osobitného predpisu tým nie 

je dotknuté“ (ustanovenie § 7 ods. 14 zákona 

o príspevku poskytovanom z EŠIF). 

➔ Osobitné ustanovenia k poskytovaniu 
dodatočného príspevku 

 

Novinkou je tiež nové ustanovenie § 25a zákona 

o príspevku poskytovanom z EŠIF, predstavujúce 

osobitné ustanovenia k poskytovaniu 

dodatočného príspevku. 
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„Na účely tohto zákona o príspevku poskytovanom 

z EŠIF sa dodatočný príspevok považuje za súčasť 

finančných prostriedkov členského štátu. 

Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť 

dodatočný príspevok, ak (A) poskytovateľ 

disponuje finančnými prostriedkami určenými na 

poskytnutie dodatočného príspevku, (B) sa zvýšia 

celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa 

hlavných aktivít projektu a bez úhrady ktorých by 

nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa 

zmluvy a (C) sú splnené podmienky podľa 

osobitného predpisu“ (ustanovenie § 25a ods. 1 

zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF). 

„Dodatočný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na 
základe zmeny zmluvy a postupom v nej 
dohodnutom. Právny nárok na poskytnutie 
dodatočného príspevku vzniká nadobudnutím 
účinnosti zmeny zmluvy“ (ustanovenie § 25a ods. 2 
zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).  
 
„Na poskytnutie dodatočného príspevku sa 
neuplatňuje postup pri poskytovaní príspevku podľa 
ustanovenia § 16 zákona o príspevku poskytovanom 
z EŠIF, okrem ustanovení § 16 ods. 5 až 7, § 16a 
až 24, § 26 až 32 a § 35 zákona o príspevku 
poskytovanom z EŠIF“ (ustanovenie § 25a ods. 3 
zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF). 
 
Do zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa 
novelou doplnilo aj nové ustanovenie § 28 ods. 5 
zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF. 
 
„Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť 
právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti, ak 
žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo 
vyzvaní, a rozhodnúť o schválení žiadosti na 
projekty technickej pomoci. Na postup podľa prvej 
vety sa primerane použijú ustanovenia § 21 ods. 1 
až 3 a ods. 5 a 6 zákona o príspevku poskytovanom 
z EŠIF. Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene 
rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný 
dodržaním poradia žiadostí, pričom najprv koná o 
žiadosti, ktorá bola predložená ako prvá v poradí. 
Ak na prvú žiadosť v poradí nepostačuje výška 
finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo 
vyzvaní, poskytovateľ rozhoduje o nasledujúcej 
žiadosti v poradí podľa tretej vety, na ktorú výška 
finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo 
vyzvaní postačuje“ (ustanovenie § 28 ods. 5 zákona 
o príspevku poskytovanom z EŠIF). 
 
Zmenou prechádza aj ustanovenie § 44 ods. 4 
zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF. 

„Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako 

prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak (A) 

z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa 

týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ 

voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku 

alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe 

povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo 

jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, 

alebo (B) ide o plnenie osoby, ktorá je blízka 

zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo 

ktorá je ovládajúcou osobou alebo ovládanou 

osobou prijímateľa alebo zakladateľa alebo 

spoločníka prijímateľa“ (ustanovenie § 44 ods. 4 

zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF). 

V nadväznosti na uvedené, novela doplnila do 

zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF tiež nové 

ustanovenie § 44 ods. 5 zákona o príspevku 

poskytovanom z EŠIF. 

„Plnením podľa ustanovenia § 44 ods. 4 zákona 

o príspevku poskytovanom z EŠIF sa znižuje 

pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z 

rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči 

prijímateľovi“ (ustanovenie § 44 ods. 5 zákona 

o príspevku poskytovanom z EŠIF). 

Jednou z posledných, novelou zavedených, zmien, 

je úprava prvej, zvýraznenej, vety ustanovenia § 

56 ods. 1 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF. 

„V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu a v období šiestich 

mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní alebo z 

dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej 

prijímateľom, ktorú nemohol predvídať (ďalej 

len „krízová situácia“), sa zasadnutia Rady 

centrálneho koordinačného orgánu, osobitnej 

komisie, monitorovacieho výboru alebo ním 

zriadenej komisie (ďalej ako „kolektívny orgán“) 

môžu uskutočňovať prostredníctvom 

videokonferencie alebo inými prostriedkami 

informačnej a komunikačnej technológie. 

Kolektívny orgán je uznášaniaschopný, ak sa jeho 

zasadnutia preukázateľne zúčastnia členovia v 

potrebnom počte podľa jeho štatútu alebo 

rokovacieho poriadku. Návrh uznesenia je 

schválený, ak zaň preukázateľne hlasuje potrebná 

väčšina členov podľa štatútu alebo rokovacieho 

poriadku. Hlasuje sa verejne. Zo zasadnutia sa 

vyhotovuje záznam; zápisnica sa nevyhotovuje. Ak 

je to potrebné, zo zasadnutia sa vyhotoví zoznam 

schválených uznesení, ktorý podpisuje predseda 
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kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen“ 

(ustanovenie § 56 ods. 1 zákona o príspevku 

poskytovanom z EŠIF). 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia (07. 

júna 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

NOVELA ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE 

 

Zmenami si po novom prechádza aj činnosť 

a fungovanie Policajného zboru Slovenskej 

republiky. Novinkou je napríklad zrušenie 

menoviek na rovnošatách policajtov, či úprava 

oprávnení a donucovacích prostriedkov pri 

ochrane života, zdravia a majetku.  

Dňa 10. mája 2022 bol prijatý zákon č. 187/2022 

Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZ“) 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Okrem zákona o PZ sa novelou mení a dopĺňa aj (A) 

zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve 

(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„letecký zákon“), (B) zákon č. 338/2000 Z. z. 

o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o vnútrozemskej plavbe“), (C) 

zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o námornej 

plavbe“) a (D) zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o znalcoch“).    

➔ Dôvod prijatia novely 
 
Dôvodom prijatia novely je najmä implementácia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, 
prevádzke a využívaní Schengenského 
informačného systému (SIS) v oblasti policajnej 
spolupráce a justičnej spolupráce v trestných 
veciach. Podľa uvedeného nariadenia bude 
možné monitorovať nielen dopravné 
prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, 
platobné karty). Vzhľadom na to sa novelou 
upravuje definícia monitorovania ako jedného z 
prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a 
rozširuje sa okruh používateľov Schengenského 
informačného systému aj o orgány registrujúce 
lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory. 
 
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 
na plné znenie novely. 

 

Výraznejšou modifikáciou si prešlo ustanovenie § 4 

zákona o PZ, upravujúce organizáciu Policajného 

zboru. 

„Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej 

polície, službu finančnej polície, službu 

poriadkovej polície, službu dopravnej polície, 

službu železničnej polície, službu ochrany 

objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, 

službu osobitného určenia, službu ochrany 

určených osôb a inšpekčnú službu“ (ustanovenie § 

4 ods. 1 zákona o PZ). 

„Ak v ustanovení § 4a zákona o PZ nie je 

ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia 

v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh 

prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje 

minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 

„minister“); minister zároveň na návrh prezidenta 

Policajného zboru určuje náplň ich činností a 

vnútornú organizáciu“ (ustanovenie § 4 ods. 2 

zákona o PZ).  

„Útvarmi Policajného zboru podľa ustanovenia § 4 

ods. 2 zákona o PZ sú (A) Prezídium Policajného 

zboru, (B) útvary s pôsobnosťou pre celé územie 

Slovenskej republiky, (C) útvary s miestnou 

pôsobnosťou“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona 

o PZ). „Útvarom Policajného zboru je aj 

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného 

zboru, ktorý je znaleckým ústavom na vykonávanie 

odbornej činnosti a znaleckej činnosti najmä pre 

orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány 

verejnej moci; ústav plní aj iné úlohy určené podľa 

ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o PZ ). 

Dôležitou zmenou, ktorú novela do zákona o PZ 

priniesla je tiež upustenie od povinnosti policajta 

používať pri výkone služobnej činnosti menovku. V 

mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov 

totiž dochádzalo k osočovaniu, vyhrážaniu sa 

zakročujúcim policajtom a ich rodinným 

príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných 

údajov policajtov. Novela preto ruší povinnosť 

policajta pri výkone služobnej činnosti používať 

menovku. Zrušením tejto povinnosti sa podľa 

predkladateľov novely dosiahne rešpektovanie 

súkromného a rodinného života nielen policajtov, 

ale aj ich rodinných príslušníkov. Zákonom o PZ 
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upravenou povinnosťou policajta nosiť na 

služobnej rovnošate menovku s menom, 

priezviskom a akademickým titulom policajta bola 

Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých 

štátov, ktoré sú členmi Európskej únie 

(ustanovenia § 13 ods. 2 písm. a), § 13 ods. 3, § 

14 ods. 1, § 14 ods. 2 písm. c) a § 14 ods. 3 a 4 

zákona o PZ). 

➔ Postup pri vrátení veci 
 

Po novom sa tiež upravuje postup pri vrátení 

zaistenej veci. 

„Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, 

vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému 

držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri 

pochybnostiach útvar Policajného zboru zaistenú 

vec uloží do úschovy10a) a písomne to oznámi 

osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na 

ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení 

im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa 

doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v 

civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo 

na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v 

lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru 

Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uložil do 

úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak 

si osoba na príslušnom súde v lehote podľa druhej 

vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva 

majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju 

neodkladne odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej 

republiky do správy. Na možnosť postupu podľa 

predchádzajúcej vety musí útvar Policajného zboru 

osobu upozorniť“ (ustanovenie § 21 ods. 9 zákona 

o PZ). 

Novela do zákona o PZ vkladá aj nové ustanovenie 

§ 29b zákona o PZ, upravujúce oprávnenie na 

odstránenie teroristického obsahu online. 

„Policajt je oprávnený vydať poskytovateľovi 

hostingových služieb príkaz na odstránenie 

teroristického obsahu alebo na znemožnenie 

prístupu k nemu podľa osobitného predpisu“ 

(ustanovenie § 29b ods. 1 zákona o PZ). „Policajt 

je oprávnený skontrolovať príkaz na odstránenie 

vydaný iným členským štátom Európskej únie podľa 

osobitného predpisu“ (ustanovenie § 29b ods. 2 

zákona o PZ). 

„Iným členským štátom Európskej únie podľa 

ustanovenia § 29b ods. 2 zákona o PZ sa rozumie 

aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore“ (ustanovenie § 29b ods. 

3 zákona o PZ). „Na vydávanie príkazu podľa 

ustanovenia § 29b ods. 1 zákona o PZ a na kontrolu 

príkazu podľa ustanovenia § 29b ods. 2 zákona o PZ 

sa nevzťahuje správny poriadok“ (ustanovenie § 

29b ods. 4 zákona o PZ). 

Novinkou v rámci zákona o PZ je tiež ustanovenie § 

49a zákona o PZ, ktoré sa venuje určenému 

priestoru. 

„Namiesto do cely je policajt oprávnený umiestniť 

osobu uvedenú v ustanovení § 42 zákona o PZ do 

určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare 

Policajného zboru vytvorený a nie je účelné túto 

osobu umiestniť do cely“ (ustanovenie § 49a ods. 

1 zákona o PZ).  

„Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, 

majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je 

dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený 

umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú 

osobu, a to len na vykonanie úkonu, ktorý neznesie 

odklad“ (ustanovenie § 49a ods. 2 zákona o PZ). 

„Osoba môže byť v určenom priestore umiestnená 

len na nevyhnutne potrebný čas. O umiestnení 

osoby do určeného priestoru spíše policajt úradný 

záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas 

umiestnenia“ (ustanovenie § 49a ods. 3 zákona 

o PZ). „Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť 

umiestnená do určeného priestoru, je zranená 

alebo ak osoba upozorní na svoju závažnú chorobu 

alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske 

ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť 

táto osoba umiestnená v určenom priestore. Na 

umiestnenie osoby do určeného priestoru sa 

primerane vzťahujú ustanovenia § 43, § 44 ods. 1, 

§ 45, § 48 a § 49 zákona o PZ“ (ustanovenie § 49a 

ods. 4 zákona o PZ). 

➔ Letecký zákon 
 

Najvýraznejšou zmenou, ktorú novela priniesla do 

leteckého zákona, je úprava ustanovenia § 26 

leteckého zákona. 

„O zápise lietadla do registra lietadiel alebo o 

výmaze lietadla z registra lietadiel vydá Dopravný 

úrad osvedčenie“ (ustanovenie § 26 ods. 1 

leteckého zákona). „Zápisom do registra lietadiel 

sa lietadlu prideľuje registrová značka, ktorá sa 
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musí vyznačiť na lietadle za značkou štátnej 

príslušnosti“ (ustanovenie § 26 ods. 2 leteckého 

zákona). „Dopravný úrad na základe žiadosti pridelí 

špeciálnu registrovú značku držiteľovi povolenia 

podľa ustanovenia § 23 ods. 1 leteckého zákona na 

vykonanie skúšobného letu lietadla vo vzdušnom 

priestore počas jeho vývoja a výroby“ (ustanovenie 

§ 26 ods. 3 leteckého zákona). 

„Pred zápisom lietadla do registra lietadiel môže 

Dopravný úrad lietadlu predbežne prideliť 

registrovú značku na žiadosť vlastníka lietadla. 

Rozhodnutie o predbežnom pridelení registrovej 

značky platí jeden rok odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti; predbežné pridelenie registrovej 

značky nestráca platnosť, ak v tejto lehote vlastník 

lietadla podá žiadosť o zápis lietadla do registra 

lietadiel“ (ustanovenie § 26 ods. 4 leteckého 

zákona). „Do registra lietadiel sa zapisujú tieto 

údaje vrátane ich zmien: (A) údaje o vlastníkovi 

lietadla alebo o spoluvlastníkoch lietadla v rozsahu 

(1) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, 

adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu a 

štátne občianstvo, ak ide o fyzickú osobu, (2) 

obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje 

od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný 

identifikačný údaj a miesto podnikania, ak ide o 

fyzickú osobu – podnikateľa, (3) názov alebo 

obchodné meno, označenie právnej formy, adresa 

sídla, identifikačné číslo, meno, priezvisko a 

adresa trvalého pobytu členov štatutárneho 

orgánu, ak ide o právnickú osobu, (B) údaje o 

prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu podľa 

ustanovenia § 26 ods. 5 písm. a) leteckého zákona, 

(C) registrová značka lietadla, (D) typ a výrobné 

číslo lietadla a jeho súčastí podľa ustanovenia § 24 

ods. 1 leteckého zákona a ostatné základné 

technické údaje lietadla, (E) údaje o záložnom 

práve, záložnom veriteľovi v rozsahu podľa 

ustanovenia § 26 ods. 5 písm. a) leteckého zákona 

a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak 

je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného 

práva, (F) dátum zápisu lietadla do registra 

lietadiel a dátum výmazu lietadla z registra 

lietadiel, (G) číslo a dátum rozhodnutia 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky o povolení výnimočného zápisu do 

registra lietadiel, ak ide o výnimočný zápis do 

registra lietadiel podľa ustanovenia § 25 ods. 4 

leteckého zákona, (H) iné skutočnosti o vlastníkovi 

lietadla, prevádzkovateľovi lietadla, lietadle a 

jeho súčastiach a o zmene práva k lietadlu a jeho 

súčastiam, ktoré sú Dopravnému úradu známe, na 

základe doručenej verejnej listiny“ (ustanovenie § 

26 ods. 5 leteckého zákona). 

„Register lietadiel sa člení na verejnú časť a 

neverejnú časť. Verejnú časť registra lietadiel 

tvoria údaje o vlastníkovi lietadla a 

prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu meno a 

priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno 

a meno a priezvisko, ak sa odlišujú od obchodného 

mena, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, názov 

alebo obchodné meno a označenie právnej formy, 

ak ide o právnickú osobu, poznávacia značka 

lietadla, typ lietadla, výrobné číslo lietadla a údaje 

o záložnom práve, záložnom veriteľovi v rozsahu 

meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, 

obchodné meno a meno a priezvisko, ak sa odlišujú 

od obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu 

podnikateľa, názov alebo obchodné meno a 

označenie právnej formy, ak ide o právnickú osobu 

a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak 

je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného 

práva. Údaje zapísané do verejnej časti registra 

lietadiel Dopravný úrad zverejňuje na svojom 

webovom sídle na účel informovania o zápise 

lietadla do registra lietadiel a o vlastníckom práve 

a záložnom práve k lietadlu a jeho súčastiam“ 

(ustanovenie § 26 ods. 6 leteckého zákona). 

„Osoba, ktorá preukáže, že je to potrebné na 

ochranu jej práv alebo právom chráneného 

záujmu, má právo požiadať Dopravný úrad o výpis 

z verejnej časti registra lietadiel. Výpis z verejnej 

časti registra lietadiel obsahuje údaje zapísané vo 

verejnej časti registra lietadiel platné v deň jeho 

vydania. Každý má právo požiadať Dopravný úrad o 

vydanie prehľadu údajov zapísaných v registri 

lietadiel. Prehľad údajov zapísaných vo verejnej 

časti registra lietadiel obsahuje informácie o 

údajoch zapísaných vo verejnej časti registra 

lietadiel platných v deň jeho vydania a informácie 

o údajoch zapísaných vo verejnej časti registra 

lietadiel, ale v deň jeho vydania už neplatných. Ak 

lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel alebo 

osoba nie je zapísaná v registri lietadiel ako 

vlastník alebo spoluvlastník lietadla, 

prevádzkovateľ lietadla alebo záložný veriteľ, 

Dopravný úrad vydá o tom potvrdenie“ 

(ustanovenie § 26 ods. 7 leteckého zákona). 

„Neverejnú časť registra lietadiel tvoria údaje 

podľa ustanovenia § 26 ods. 5 leteckého zákona, 

ktoré nie sú uvedené v ustanovení § 26 ods. 6 
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druhej vete leteckého zákona. Údaje z neverejnej 

časti registra lietadiel možno poskytnúť len osobe, 

ktorej sa údaje týkajú, orgánu verejnej moci v 

rozsahu jeho pôsobnosti, fyzickej osobe a 

právnickej osobe, ak jej bola zverená pôsobnosť v 

oblasti verejnej správy, a subjektu podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná“ (ustanovenie § 26 ods. 8 

leteckého zákona). „Údaje zapísané v registri 

lietadiel sa považujú za zodpovedajúce 

skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Ak je 

preukázaný opak, Dopravný úrad z vlastného 

podnetu môže vykonať zmenu údajov zapísaných v 

registri lietadiel; tým nie je dotknutá povinnosť 

podľa ustanovenia § 26 ods. 12 leteckého zákona“ 

(ustanovenie § 26 ods. 9 leteckého zákona). 

„Zápis do registra lietadiel, zmenu údajov 

zapísaných v registri lietadiel alebo výmaz z 

registra lietadiel Dopravný úrad vykoná na základe 

žiadosti vlastníka lietadla; to neplatí, ak ide o 

údaje podľa ustanovenia § 26 ods. 5 písm. h) 

leteckého zákona. Žiadosť o zápis údajov do 

registra lietadiel podľa ustanovenia § 26 ods. 5 

písm. e) leteckého zákona, vrátane ich zmeny, 

môže podať aj záložný veriteľ. Výmaz lietadla z 

registra lietadiel Dopravný úrad môže vykonať aj 

bez žiadosti, ak nie sú splnené podmienky podľa 

ustanovenia § 25 ods. 3 leteckého zákona, 

preukáže sa, že došlo k zničeniu lietadla, lietadlo 

je nezvestné viac ako 12 mesiacov alebo 

osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla je 

neplatné viac ako 24 mesiacov“ (ustanovenie § 26 

ods. 10 leteckého zákona). 

„Zápisom údajov o záložnom práve, záložnom 

veriteľovi a o pohľadávke zabezpečenej záložným 

právom do registra lietadiel nevzniká záložné právo 

k lietadlu alebo k súčasti lietadla“ (ustanovenie § 

26 ods. 11 leteckého zákona). „Vlastník lietadla je 

povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu údajov 

zapísaných v registri lietadiel a doložiť doklady, 

ktoré zmenu zapísaných údajov preukazujú, 

najneskôr do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena 

nastala. Ak sa v dôsledku takejto zmeny zmenia aj 

údaje uvedené v osvedčení o zápise lietadla do 

registra lietadiel (ďalej len „osvedčenie o zápise“), 

Dopravný úrad vydá nové osvedčenie o zápise, 

ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie o zápise; 

vlastník lietadla je povinný pôvodné osvedčenie o 

zápise odovzdať Dopravnému úradu najneskôr v 

deň vydania nového osvedčenia o zápise“ 

(ustanovenie § 26 ods. 12 leteckého zákona). 

„Pri zápise lietadla do registra lietadiel a zmene 

údajov zapísaných v registri lietadiel Dopravný 

úrad preveruje, či je po lietadle alebo motore 

lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom 

informačnom systéme. Ak pri zápise lietadla do 

registra lietadiel alebo zmene údajov zapísaných v 

registri lietadiel je jednoznačné a nepochybné, že 

lietadlo alebo motor lietadla je v pátraní, Dopravný 

úrad bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu 

Policajného zboru, a zápis lietadla do registra 

lietadiel alebo zmenu údajov zapísaných v registri 

lietadiel nevykoná“ (ustanovenie § 26 ods. 13 

leteckého zákona). 

„Náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra 

lietadiel, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v 

registri lietadiel, žiadosti o výmaz lietadla z 

registra lietadiel a žiadosti o predbežné pridelenie 

registrovej značky lietadlu a podrobnosti o 

prideľovaní registrových značiek a špeciálnych 

registrových značiek ustanoví všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 26 

ods. 14 leteckého zákona). „Lietajúce športové 

zariadenia sa do registra lietadiel spravidla 

nezapisujú, ale môžu sa podľa rozhodnutia 

Dopravného úradu predpísaným spôsobom 

evidovať“ (ustanovenie § 26 ods. 15 leteckého 

zákona). 

➔ Zákon o vnútrozemskej plavbe 
 

V rámci zákona o vnútrozemskej plavbe dochádza 

novelou napríklad k ustanoveniu povinnosti 

Dopravnému úradu preveriť pred zápisom plavidla 

do registra plavidiel, či je plavidlo alebo lodný 

motor v pátraní na základe prístupu do 

Schengenského informačného systému. Ak sa táto 

skutočnosť jednoznačne a nepochybne potvrdí, 

plavidlo v pátraní alebo lodný motor v pátraní 

Dopravný úrad nezapíše do registra plavidiel. 

Zároveň sa ustanovuje povinnosť Dopravnému 

úradu bezodkladne túto skutočnosť oznámiť 

orgánu Policajného zboru (ustanovenie § 24 ods. 8 

zákona o vnútrozemskej plavbe). 

➔ Zákon o námornej plavbe 
 

Zákon o námornej plavbe je zas, okrem iného, 

doplnený aj novým ustanovením § 5 ods. 4 zákona 

o námornej plavbe. V nadväznosti na ustanovenie § 
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69 ods. 9 zákona o PZ sa informácie a osobné údaje 

zo Schengenského informačného systému budú 

poskytovať Ministerstvu dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky na účely preverenia, či po 

námornej lodi alebo jej motore alebo rekreačnom 

plavidle alebo jeho motore je vyhlásené pátranie. 

V súvislosti s týmto ustanovením sa ustanovuje 

postup povereného zamestnanca pri výkone 

štátneho dozoru na námorných rekreačných 

plavidlách alebo námorných lodiach pri zistení, že 

samotné rekreačné plavidlo, námorná loď alebo ich 

motor je v pátraní (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona 

o námornej plavbe). 

➔ Zákon o znalcoch 
 

Z pohľadu zákona o znalcoch došlou novelou 

napríklad k úpravám, v zmysle ktorých bude 

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného 

zboru na základe zákona o znalcoch znaleckým 

ústavom v odbore kriminalistika. Keďže však nie je 

samostatnou právnickou osobou, ale je osobitnou 

súčasťou organizačnej štruktúry Policajného zboru, 

zakotvuje sa v zákone o znalcoch, úprava, ktorá 

zohľadňuje túto skutočnosť, ako aj ďalšie 

osobitosti, ktoré vyplývajú zo špecifického 

postavenia Kriminalistického a expertízneho ústavu 

Policajného zboru výpočtom ustanovení zákona o 

znalcoch, ktoré sa na neho nevzťahujú (poistenie, 

vedenie denníka) (ustanovenia § 2 ods. 1 a § 19 

ods. 5 zákona o znalcoch). 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňom 01 

júla 2022 a čiastočne (B) dňom určeným 

rozhodnutím Komisie podľa čl. 79 ods. 2 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, 

prevádzke a využívaní Schengenského 

informačného systému (SIS) v oblasti policajnej 

spolupráce a justičnej spolupráce v trestných 

veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 

2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a 

rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ v platnom 

znení. 
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NOVELA GEOLOGICKÉHO ZÁKONA 

 

Novelizáciou si v lete prešiel aj geologický 

zákon. Novela geologického zákona sa dotkla 

najmä záverečných správ financovaných 

z verejných zdrojov, záverečných správ 

z geologického prieskumu životného prostredia 

a záverečných správ zo sanácie geologického 

prostredia a environmentálnej záťaže.  

Dňa 29. júna 2022 prijala Národná rada Slovenskej 

republiky zákon č. 253/2022 Z. z. (ďalej len 

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

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

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„geologický zákon“) a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Okrem geologického zákona sa 

novelou mení a dopĺňa 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. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon vodovodoch“), (C) zákon č. 364/2004 Z. z. 

o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a 

(D) zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na 

podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o mechanizme“).    

➔ Cieľ novely 
 
Cieľom novely je vymedzenie okruhu 
záverečných správ, najmä záverečných správ 
financovaných z verejných zdrojov, záverečných 
správ z geologického prieskumu životného 
prostredia a záverečných správ zo sanácie 
geologického prostredia a environmentálnej 
záťaže, ktoré budú verejne prípustné, pričom 
doterajšia úprava umožňovala poskytovať 
informácie z „utajených“ záverečných správ zo 
strany Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra iba ústredným orgánom štátnej správy 
nevyhnutne potrebných z dôvodu verejného 
záujmu alebo na plnenie ich úloh. 
 

 
 
V nasledujúcom texte prinášame len prehľad 
najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj 
na plné znenie novely. 
 
Novelou sa do geologického zákona dopĺňajú 
napríklad nové ustanovenia § 9 ods. 9 až 11 
geologického zákona. 
 
„Odborne spôsobilá osoba je na základe výzvy 

ministerstva povinná zúčastniť sa preškolenia 

každých päť rokov od dátumu skúšky alebo od 

dátumu vykonania posledného preškolenia. 

Náklady spojené s preškolením uhrádza odborne 

spôsobilá osoba“ (ustanovenie § 9 ods. 9 

geologického zákona). „Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) potvrdí odborne spôsobilej osobe 

splnenie povinnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 9 

geologického zákona vydaním osvedčenia o 

absolvovaní preškolenia“ (ustanovenie § 9 ods. 10 

geologického zákona). „Ministerstvo odníme 

odborne spôsobilej osobe preukaz o odbornej 

spôsobilosti, ak sa odborne spôsobilá osoba 

nezúčastnila preškolenia podľa ustanovenia § 9 

ods. 9 geologického zákona“ (ustanovenie § 9 ods. 

11 geologického zákona). 

Novela prináša aj modifikované znenie ustanovenia 

§ 19 ods. 3 geologického zákona. 

„Podmienky ustanovené v ustanovení § 19 ods. 2 

geologického zákona sa nevzťahujú na 

poskytovanie informácií (A) ústredným orgánom 

štátnej správy, ktorým Štátny geologický ústav 

Dionýza Štúra poskytuje bezplatne informácie, 

ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného 

záujmu alebo na plnenie ich úloh, (B) zo 

záverečnej správy a inej geologickej 

dokumentácie, ktoré boli financované alebo 

spolufinancované zo štátneho rozpočtu, z 

rozpočtov obcí, rozpočtov samosprávnych krajov a 

iných verejných zdrojov, (C) zo záverečnej správy 

a inej geologickej dokumentácie, ktoré boli 

financované právnickou osobou, ktorá je 

kontrolovaná štátom, samosprávnym krajom, 

obcou, alebo štát, samosprávny kraj alebo obec v 

nej vymenúva alebo volí viac ako polovicu jej 

riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, (D) zo 

záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného 
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územia, (E) zo záverečnej správy, pri riešení ktorej 

sa zistilo a overilo územie náchylné na zosúvanie, 

(F) zo záverečnej správy zo sanácie geologického 

prostredia a zo sanácie environmentálnej záťaže“ 

(ustanovenie § 19 ods. 3 geologického zákona). 

➔ Vodný zákon 
 

Okrem geologického zákona, zákona o správnych 

poplatkoch, či zákona o vodovodoch sa novelou 

mení a dopĺňa aj vodný zákon, a to najmä 

vynoveným znením ustanovenia § 53 ods. 2 

vodného zákona. 

„Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 

ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať 

raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva 

roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a 

výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára 

nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. 

Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 

ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť 

nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej 

technickej revízie. Technickú revíziu vlastník 

malej čistiarne odpadových vôd do 50 

ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje 

prostredníctvom revízneho technika. Revízny 

technik je oprávnená osoba s osvedčením na 

kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne 

odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. 

Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba 

poverená ministerstvom [ustanovenie § 59 ods. 1 

písm. z) vodného zákona] fyzickej osobe po 

absolvovaní preškolenia s periodickým overením 

znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax“ 

(ustanovenie § 53 ods. 2 vodného zákona). 

➔ Zákon o mechanizme 
 

Na záver novela mení a dopĺňa aj zákon 

o mechanizme, ktorého najvýraznejšou zmenou je 

úprava ustanovenia § 24 zákona o mechanizme, 

upravujúceho konflikt záujmov. 

„Národná implementačná  a koordinačná autorita, 

vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba 

vykonávajúca finančné nástroje sú povinní pri 

poskytovaní prostriedkov mechanizmu konať tak, 

aby nehrozil, nevznikol a netrval konflikt záujmov, 

ktorý by  mohol ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť 

nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní 

mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z 

dôvodov politickej alebo štátnej príslušnosti, 

ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného 

priameho alebo nepriameho osobného záujmu. Ak 

napriek tomu dôjde k situácii, kde hrozí, vzniká 

alebo trvá konflikt záujmov, sú národná 

implementačná a koordinačná autorita, 

vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba 

vykonávajúca finančné nástroje povinní prijať 

opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri 

činnostiach, ktoré patria do ich pôsobnosti, a na 

riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne 

vnímané ako konflikt záujmov“ (ustanovenie § 24 

ods. 1 zákona o mechanizme). 

„Za konflikt záujmov sa považuje najmä, ak sa na 
príprave výzvy na predkladanie projektových 
zámerov, posudzovaní projektového zámeru, 
príprave výzvy, posudzovaní žiadosti o prostriedky, 
na rozhodovaní o námietkach alebo na plnení iných 
úloh pri vykonávaní investícií a reforiem podľa 
tohto zákona, pri ktorých sa predpokladá ich 
nestranný a objektívny výkon, podieľa žiadateľ, 
prijímateľ alebo zainteresované osoby na strane 
žiadateľa alebo zainteresované osoby na strane 
prijímateľa; to neplatí, ak je preukázateľné, že 
táto osoba nie je objektívne spôsobilá ovplyvniť, 
narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon 
úloh pri vykonávaní mechanizmu“ (ustanovenie § 
24 ods. 2 zákona o mechanizme). 
 
„Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo 
zainteresovanou osobou  na strane prijímateľa je 
(A) partner, (B) dodávateľ, (C) subdodávateľ, (D) 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, 
riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu 
žiadateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa alebo 
subdodávateľa, (E) spoločník obchodnej 
spoločnosti alebo člen družstva, ktoré sú 
žiadateľmi, prijímateľmi, partnermi, dodávateľmi 
alebo subdodávateľmi; to neplatí, ak spoločníkom 
obchodnej spoločnosti je alebo v jeho mene koná 
štát zastúpený vykonávateľom ako správcom 
majetku štátu, (F) osoba, ktorá je v 
pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, 
prijímateľovi, partnerovi, dodávateľovi alebo 
subdodávateľovi alebo v inom obdobnom právnom 
vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi 
alebo subdodávateľovi, (G) osoba, ktorá sa 
podieľala na príprave alebo realizácii investície pre 
žiadateľa, partnera alebo prijímateľa alebo ktorá 
prijala finančné prostriedky určené na prípravu 
alebo realizáciu investície, (H) osoba, ktorá je 
blízkou osobou podľa ustanovenia § 116 
Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi, 
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partnerovi alebo osobe uvedenej v písmenách b) až 
g), (I) iná osoba, objektívne spôsobilá ovplyvniť, 
narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon 
funkcií pri vykonávaní mechanizmu z rodinných 
alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo 
národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo 
akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho 
osobného záujmu“ (ustanovenie § 24 ods. 3 zákona 
o mechanizme). 
 
„Ak sa zamestnanec národnej implementačnej a 
koordinačnej autority, zamestnanec vykonávateľa 
alebo zamestnanec sprostredkovateľa dozvie o 
skutočnostiach nasvedčujúcich konflikt záujmov, 
oznámi túto skutočnosť bezodkladne svojmu 
najbližšiemu nadriadenému. Ak sa iná osoba 
podieľajúca sa na vykonávaní mechanizmu dozvie o 
skutočnostiach predstavujúcich konflikt záujmov, 
oznámi túto skutočnosť bezodkladne 
vykonávateľovi, sprostredkovateľovi alebo 
národnej implementačnej a koordinačnej autorite“ 
(ustanovenie § 24 ods. 4 zákona o mechanizme). 
 
„Na základe oznámenia podľa ustanovenia § 24 
ods. 4 zákona o mechanizme národná 
implementačná a koordinačná autorita, 
vykonávateľ alebo sprostredkovateľ písomne 

posúdi, či došlo alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu 
záujmov. Ak existenciu konfliktu záujmov nie je 
možné objektívne a preukázateľne vylúčiť, 
národná implementačná a koordinačná autorita, 
vykonávateľ alebo sprostredkovateľ overí, či 
dotknuté úlohy vykonané do času oznámenia neboli 
ovplyvnené konfliktom záujmov a zároveň 
zabezpečí opatrenia spočívajúce najmä vo vylúčení 
osoby, ktorá je v konflikte záujmov alebo u ktorej 
nie je konflikt záujmov vylúčený, z plnenia úloh pri 
vykonávaní plánu obnovy alebo v úprave jej práv, 
povinností a zodpovednosti tak, aby bol konflikt 
záujmov odstránený, v odstúpení od zmluvy podľa 
ustanovenia § 14 zákona o mechanizme alebo od 
zmluvy podľa ustanovenia § 19 zákona 
o mechanizme alebo vo vypovedaní príslušnej 
zmluvy“ (ustanovenie § 24 ods. 5 zákona 
o mechanizme). 

➔ Účinnosť novely 
 

Novela nadobudla účinnosť čiastočne (A) dňom 
vyhlásenia a čiastočne (B) dňa 01. augusta 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, 2022 
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