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Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na malé a stredné podniky 

 

Cieľom tohto dokumentu je informovať širokú podnikateľskú verejnosť o aktuálnych zmenách 

v legislatíve upravujúcej podmienky podnikania v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na malé 

a stredné podniky (MSP). Dokument reflektuje najmä na zmeny prijaté za predchádzajúci štvrťrok, 

ale sú v ňom uvedené aj informácie o predpisoch, ktoré boli prijaté v skoršom období a ktoré 

v dohľadnej dobe iba nadobudnú účinnosť. Informácie v dokumente sú radené chronologicky 

podľa ich publikovania v Zbierke zákonov.  

 

 

© SBA, Bratislava, 2018 

 

Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.06.2018 

 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto brožúry nesmie byť reprodukovaná, uchovaná  

v rešeršnom systéme alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického, 

mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo akýmkoľvek systémom na ukladanie  

a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia autora. 

 

Neprešlo jazykovou úpravou. 
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období 

Por. 

číslo 
Novelizovaný predpis Názov legislatívneho predpisu 

Poz.
1 

1 
Zákon č. 106/2004 Z. z. 

o spotrebnej dani 

z tabakových výrobkov 

Zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. 

z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 
1 

2 

Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

2 

3 
Zákon č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných 

údajov 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
1 

4 

Zákon č. 55/2018 Z. z. o 

poskytovaní informácií o 

technickom predpise a o 

prekážkach voľného 

pohybu tovaru 

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise 

a o prekážkach voľného pohybu tovaru 
1 

5 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody 

výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na 

trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
1 

6 
Zákon č. 57/2018 Z. z. 

o regionálnej investičnej 

pomoci 

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
1 

7 

Zákon č. 336/2015 Z. z. o 

podpore najmenej 

rozvinutých okresov a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Zákon č. 58/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o 

podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov 

2 

8 
Zákon č. 60/2018 Z. z. 

o technickej normalizácii 
Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii 2 

9 
Zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony  

2 

10 
Zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti 

Zákon č. 64/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

2 

                                                 
1 Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov. 
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11 

 

Zákon č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore 

 

Zákon č. 68/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

2 

12 
Zákon č. 69/2018 Z. z. 

o kybernetickej 

bezpečnosti 

Zákon č. 69/2018 Z. z., o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
1 

13 
Zákon č. 106/2018 Z. z. o 

prevádzke vozidiel v 

cestnej premávke 

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 

14 
Zákon č. 404/2011 Z. z. o 

pobyte cudzincov 

Zákon č. 108/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. 

z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

2 

15 
Zákon č. 650/2004 Z. z. 

o doplnkovom 

dôchodkovom sporení 

Zákon č. 109/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. 

o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

1 

16 
Zákon č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch 

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 

17 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní 

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 

 

ZMENY V LEGISLATÍVE S  ÚČINNOSŤOU V 2.Q 2018 (1.4.2018 – 30.6.2018) 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 11.10.2017 schválila zákon č. 269/2017 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Od 1.4.2018 predmetná novela rozširuje podmienky, ktoré je 

povinný žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej 

colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou splniť. Zároveň držiteľ 

povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť dennú evidenciu tabakovej 

suroviny. 

Informácie o nadobudnutí účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej 

únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) 

 

Dňa 27.4.2016 Európsky parlament a Rada Európskej únie prijali nariadenie 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“ 

alebo „nariadenie“). Nariadenie má aplikačnú prednosť pred právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, a je teda priamo aplikovateľné bez potreby implementácie vnútroštátnym zákonom. 
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Preto ide o celoeurópsky právny nástroj na ochranu osobných údajov. Nariadenie sa začalo 

uplatňovať odo dňa 25.5.2018. 

 

Cieľom nariadenia je zaručiť konzistentnú úroveň ochrany údajov fyzických osôb v celej 

Únii a zabrániť rozdielnym prístupom jednotlivých legislatív členských štátov, ktoré mohli 

predstavovať prekážku voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu. Vzhľadom na 

to bolo potrebné prijať nariadenie, ktorým sa poskytla právna istota a transparentnosť pri nakladaní 

s osobnými údajmi pre hospodárske subjekty vrátane mikropodnikov, malých a stredných 

podnikov. Nariadením sa zároveň poskytla fyzickým osobám vo všetkých členských štátoch 

rovnaká úroveň vymožiteľnosti ich práv voči osobám, ktoré spracúvajú ich údaje (t.j. voči 

prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom). Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, 

aby voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie nebol obmedzený ani zakázaný z dôvodov 

súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Nariadenie obsahuje 

široký rozsah povinností, ktoré ukladá každému subjektu, ktorý pri svojej činnosti spracúva osobné 

údaje (napr. osobné údaje zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, a pod.), vrátane malých 

a stredných podnikateľov. S cieľom zohľadniť osobitnú situáciu mikropodnikov, malých 

a stredných podnikov však nariadenie obsahuje napríklad výnimku pre organizácie s menej ako 

250 zamestnancami, pokiaľ ide o povinnosť vedenia záznamov o spracovateľských činnostiach 

(viď čl. 30 ods. 5 nariadenia). Okrem toho sa inštitúcie a orgány Únie a členské štáty a ich dozorné 

orgány nabádajú k tomu, aby pri uplatňovaní tohto nariadenia zohľadňovali osobitné potreby 

mikropodnikov, malých a stredných podnikov. 

 

Prijatým nariadením došlo k rozšíreniu povinností pre osoby spracúvajúce osobné údaje, 

ako aj k rozšíreniu práv jednotlivcov. Nariadením sa zavádzajú napríklad nové požiadavky na 

poskytovanie informácii jednotlivcom pri spracúvaní údajov; podrobná úprava práva na prístup 

k osobným údajom, práva na výmaz (tzv. „právo byť zabudnutý“); ďalej dochádza k spresneniu 

požiadavky na súhlas dotknutej osoby (keďže na vyjadrenie súhlasu sa vyžaduje jasný 

potvrdzujúci úkon, mlčanie alebo nečinnosť sa nepovažujú za platný súhlas); zavádza sa aj 

osobitná ochrana detí v súvislosti so službami online. Všetky nové práva majú za cieľ zabezpečiť, 

lepšiu kontrolu jednotlivcov nad svojimi osobnými údajmi. Nariadením sa zavádza napríklad 

aj nové právo na prenosnosť údajov. Jednotlivcom umožňuje požiadať spoločnosť alebo 

organizáciu, aby im poskytla osobné údaje, ktoré tejto spoločnosti alebo organizácii dali 

k dispozícii na základe súhlasu alebo zmluvy.  

 

V prípade porušenia ochrany osobných údajov sa zavádza povinnosť oznámiť dozornému 

orgánu najneskôr do 72 hodín porušenie ochrany údajov, ktoré pravdepodobne predstavuje riziko 

pre práva a slobody jednotlivca. Na základe nariadenia sa príslušnému dozornému úradu poskytuje 

právomoc ukladať pokuty prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ktorými sa má umožniť 

efektívnejšie vykonávanie nastavených pravidiel. Pokuty môžu v tých najzávažnejších prípadoch 

dosiahnuť sumu až 20 miliónov EUR a v prípade spoločnosti až 4 % celosvetového ročného obratu 

v predchádzajúcom finančnom roku, podľa toho, ktorá suma je vyššia. 

 

Pre prevádzkovateľov sa ďalej zavádza nový nástroj na posúdenie rizika ešte pred začatím 

spracovania: tzv. posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Vyžaduje sa vždy vtedy, keď je 

pravdepodobné, že spracovanie predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody jednotlivcov. 

V nariadení sa osobitne uvádzajú tri takéto situácie: (i) keď spoločnosť systematicky a rozsiahlo 
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vyhodnocuje osobné aspekty jednotlivca (vrátane profilovania), (ii) keď vo veľkom rozsahu 

spracúva citlivé údaje alebo (iii) keď systematicky a vo veľkom rozsahu monitoruje verejné 

priestory. Úrad pre ochranu osobných údajov bude musieť zverejniť zoznam prípadov, pri ktorých 

sa vyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Niektoré organizácie a spoločnosti budú 

povinné poveriť zodpovednú osobu. Medzi ďalšie povinnosti v súvislosti so spracúvaním 

osobných údajov patrí povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach s osobnými 

údajmi. Vzťah medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom musí byť upravený písomnou 

zmluvou s presne stanovenými náležitosťami.   

 

Informácie o prijatí zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29.11.2017 schválila zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Predmetný zákon 

nadobudol účinnosť dňa 25.5.2018. Prijatým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza k zrušeniu pôvodného zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 

Z. z. 

 

Pokiaľ ide o vzťah nového Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia z hľadiska 

pôsobnosti, zjednodušene možno uviesť, že pre štandardný podnikateľský subjekt zo súkromného 

sektora spracúvajúci osobné údaje o jednotlivcoch, má význam primárne Nariadenie a časť IV. 

Zákona s názvom Osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov, ktorá sa uplatňuje 

popri Nariadení. Táto časť zákona obsahuje niektoré špecifiká slovenskej právnej úpravy, ako je 

napríklad spracúvanie rodného čísla, či umožnenie zamestnávateľom poskytovať osobné údaje 

zamestnancov v obmedzenom rozsahu, pokiaľ je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných 

úloh (viď § 78 Zákona). Časť II. zákona (ktorá v podstate kopíruje ustanovenia GDPR), sa 

vzťahuje len na situácie spracúvania údajov, ktoré nepatrí do pôsobnosti práva EÚ, a teda sa naň 

nepoužije GDPR, ale len Zákon o ochrane osobných údajov. Ďalšia časť zákona rieši osobitné 

pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri spracúvaní zo strany Policajného zboru, 

prokuratúry, súdmi a inými príslušným orgánmi štátnej správy.  

 

Na spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa jednotlivcov súkromnými spoločnosťami 

a živnostníkmi sa však vo väčšine prípadov GDPR priamo aplikuje (t.j. bez toho, aby bol na to 

potrebný vnútroštátny implementačný predpis), a preto na štandardný podnikateľský subjekt má 

reálny dopad predovšetkým samotné Nariadenie a časť IV. Zákona o ochrane osobných údajov. 

V prípade výkonu kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je 

potrebné brať na zreteľ aj časť V. Zákona, ktorá bližšie upravuje postavenie Úradu. 

 

Na druhej strane prijatím Nariadenia a Zákona zaniká povinnosť oznamovať informačné systémy 

Úradu, zaradenie rodného čísla k citlivým údajom, ako aj povinnosť vedenia bezpečnostného 

projektu v rozsahu, ako ho poznala doterajšia legislatíva. 
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Informácie o prijatí zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o 

prekážkach voľného pohybu tovaru 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 06.02.2018 schválila zákon č. 55/2018 Z. z. o 

poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru. 

Predmetom úpravy tohto zákona je poskytovanie informácií o technickom predpise; osobitné 

poskytovanie informácií o technickom predpise podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná; poskytovanie informácií o technickom pravidle; poskytovanie informácií o 

prekážkach voľného pohybu tovaru. 

 

Technickým predpisom (je potrebné rozlišovať od technickej normy) sa na účely tohto 

zákona rozumie všeobecne záväzný právny predpis alebo iný dokument vrátane návrhu 

technického predpisu v každom štádiu jeho prípravy pred jeho prijatím, ktorý obsahuje: 

 technickú požiadavku na výrobok alebo inú požiadavku, ktorej dodržiavanie je povinné pri 

sprístupňovaní výrobku na trhu alebo pri používaní výrobku, alebo ktorý zakazuje alebo 

obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku, alebo 

 pravidlo o službe informačnej spoločnosti, ktorého dodržiavanie je povinné v prípade 

predaja alebo poskytovania služby informačnej spoločnosti, zriadenia poskytovateľa 

služby informačnej spoločnosti alebo používania služby informačnej spoločnosti, 

Informácie o prijatí zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 06.02.2018 schválila zákon č. 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Predmetná právna úprava nadobudla účinnosť dňa 01.04.2018. Týmto 

zákonom sa zrušuje zákon č. 246/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zrušením zákona č. 246/1999 Z. z. 

o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, došlo k zjavne vzájomne prepojenej právnej úprave, k rozdeleniu právnych noriem do 

troch novo prijatých zákonov, ktorými sú zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o 

technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru; zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácií. 

 

Cieľom právnej úpravy je teda zachovať rámcový zákon pre oblasť posudzovania zhody 

výrobkov a sprístupňovanie určených výrobkov na trhu, ktorého obsahom budú základné princípy 

nového legislatívneho rámca Európskej únie pre podmienky Slovenskej republiky, kde dôjde k 

zosúladeniu všetkých spoločných požiadaviek, zavedeniu terminológie pre oblasť 

posudzovania zhody, autorizácie a notifikácie a pravidiel pre sprístupňovanie určených 

výrobkov na trh za účelom zvýšenia využívania výhod jednotného trhu Európskej únie. 

 

Zákon svojim znením upravuje: pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy v oblasti 

sprístupňovania určených výrobkov na trhu; určený výrobok; práva a povinnosti 

výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu, dovozcu a distribútora, ktorý sprístupňuje určený 

výrobok na trhu; autorizáciu a notifikáciu; práva a povinnosti autorizovanej osoby; posudzovanie 
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zhody výrobku, posudzovanie zhody určeného výrobku a postupy posudzovania zhody určeného 

výrobku; dohľad nad dodržiavaním tohto zákona; sankcie; informačné povinnosti. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
 

 Národná rada Slovenskej republiky dňa 06.02.2018 schválila zákon č. 57/2018 Z. z. 

o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom prijatého 

zákona je vytvorenie uceleného a transparentného právneho rámca pre poskytovanie 

regionálnej investičnej pomoci v oblasti poskytovania štátnej pomoci. Právna úprava má 

vytvoriť priestor pre znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenskej republiky a 

zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti Slovenskej 

republiky v globálnom priestore. Tento zákon si vytýčil za cieľ adresnejšie zameranie sa na 

podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou 

hodnotou. 

 

 Predmetný zákon upravuje poskytovanie regionálnej investičnej pomoci (ďalej len 

„investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov 

štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia. Investičnou pomocou 

sa rozumie pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe, 

technologickom centre, centre podnikových služieb. Investičná pomoc sa poskytuje vo forme 

dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľavy na dani z príjmov, 

príspevku na vytvorené nové pracovné miesta, prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu 

nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota 

nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom. Z uvedeného vyplýva, že snahou 

zákonodarcu je vyhnúť sa priamej peňažnej forme pomoci.  

 

Prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) je fyzická osoba – podnikateľ 

alebo právnická osoba zriadená za účelom podnikania, ktorá podá na ministerstvo 

hospodárstva žiadosť o investičnú pomoc (ďalej len „žiadosť“), má miesto podnikania alebo sídlo 

na území Slovenskej republiky, je zapísaná v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri.  

Prijímateľ sa zaraďuje do kategórie mikropodnikov, malých podnikov, stredných podnikov a 

veľkých podnikov podľa osobitného predpisu. Zákon, zároveň upravuje aké subjekty nemôžu byť 

prijímateľom investičnej pomoci. 

 

Znenie zákona tiež upravuje podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej 

výrobe, technologických centrách a centrách podnikových služieb. Podstatnou zmenou oproti 

pôvodnej právnej úprave je vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej 

výrobe. Zároveň došlo k zmene podmienky týkajúcej sa technologických centier a centier 

podnikových služieb, bola zavedená podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd 

v danom okrese, na miesto podmienky zamestnávania podielu vysokoškolský vzdelaných ľudí. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.1.2018 schválila zákon č. 58/2018 Z. z. ktorým sa 
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mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 

Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Zákon nadobudol účinnosť 

dňa 1.4.2018 pričom rozšíril okruh prijímateľov podpory tým, že prijímateľom podpory v 

najmenej rozvinutom okrese môžu byť v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami aj 

fyzické osoby – podnikatelia. 

 

 Predmetný zákon zmenil vymedzenie pojmu regionálny príspevok, ktorým je finančný 

príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly úradu vlády v súlade s akčným plánom a ročnými 

prioritami. Na to, aby bolo možné poskytnúť prijímateľovi regionálny príspevok, prijímateľ musí, 

splniť určité zákonom stanovené podmienky: 

 má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

 nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok 

vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

 nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia, 

 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, 

 nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na 

sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové 

sporenie, 

 nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a 

 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o prijímateľa, ktorý má povinnosť 

zapisovať sa do tohto registra. 

Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke 

právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku a vlastnícke 

právo k nadobudnutej stavbe sa nezmenia najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia 

výstavby. Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na zmenu stavby alebo stavebné úpravy, 

podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku a k stavbe 

a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku a k stavbe sa nezmenia najmenej po dobu desiatich rokov 

od dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia stavebných úprav. Spomínanou novelou došlo 

k zavedeniu pojmu ročné priority, ktoré sú zákonom definované ako vládou schválený záväzný 

dokument zameraný na realizáciu cieľov akčného plánu v príslušnom roku realizácie akčného 

plánu. Ročné priority sa vypracúvajú na kalendárny rok. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii 
 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 06.02.2018 schválila zákon č. 60/2018 Z. z. 

o technickej normalizácií s nadobudnutím účinnosti dňa 01.04.2018. Znenie zákona upravuje 

pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len 

„úrad“) v oblasti technickej normalizácie, práva a povinnosti úradu ako slovenského národného 

normalizačného orgánu, tvorbu, poskytovanie, rozmnožovanie, rozširovanie, preverovanie a 

zrušenie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie, výdavky na tvorbu 
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slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie, ochranu slovenskej technickej 

normy a technickej normalizačnej informácie, poskytovanie inej technickej normy a inej 

technickej normalizačnej informácie, dohľad nad dodržiavaním tohto zákona, ukladanie pokút. 

 

Slovenskou technickou normou je technická norma prijatá úradom ako slovenským národným 

normalizačným orgánom do sústavy slovenských technických noriem podľa tohto zákona. 

Slovenská technická norma má značku „STN“. Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo 

technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné. Prijatý zákon má poukázať na rozdiel medzi 

technickou normou a technickým predpisom. Rozlišovanie je dôležité pre pochopenie samotného 

rozdielu medzi dobrovoľným používaním technických noriem a povinnosťou dodržiavať 

všeobecne záväzný právny predpis (technický predpis). Nerozlišovanie týchto pojmov často 

vedie technickú verejnosť, ale aj zástupcov orgánov verejnej moci k názoru, že technická 

norma je rovnocenná s technickým predpisom a na základe toho predpokladá, že je záväzná 

a prístupná bezodplatne. Prijaté, vyššie uvedené zákony, majú za cieľ riešiť pretrvávajúci 

problém jednoznačným stanovením, že technická norma nie je technickým predpisom. 

 

Dotknutými subjektmi zákona o technickej normalizácií sú podnikateľské subjekty, vrátane 

malých a stredných podnikov, ktorí pri svojej činnosti môžu využívať poznatky z technických 

noriem, v ktorých sú stanovené technické požiadavky, ktoré má výrobok a služba spĺňať. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 
 

 Národná rada Slovenskej republiky dňa 14.2.2018 schválila zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. Od 1.5.2018 vstúpila do účinnosti novela Zákonníka práce, 

ktorá doplnila ustanovenie § 41 odsekom 10, v zmysle ktorého zamestnávateľ pri uzatvorení 

pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, 

ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného 

predpisu. 

 

 Ďalej novelou došlo k úprave oblasti odmeňovania zamestnancov. V ustanovení § 122 

Zákonníka práce upravujúcom mzdu a náhradu mzdy za sviatok dochádza k zvýšeniu 

minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok zo súčasnej sadzby 50 % 

priemerného zárobku zamestnanca na najmenej 100 % priemerného zárobku zamestnanca. 

 

Prijatou novelou sa dopĺňa právna úprava o ustanovenia upravujúce mzdové zvýhodnenie za 

prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu. Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri 

dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 

% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. U zamestnávateľa, u 

ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca 

pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve 

nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v 

nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu 
podľa osobitného predpisu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo 
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podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť 

v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia najmenej však 

90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri 

dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % 

minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca 

vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % 

minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. U zamestnávateľa, u ktorého 

sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce 

vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak 

nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia 

najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 

 

Vyššie uvedenou novelou Zákonníka práce došlo do znenia zákona k doplneniu ustanovenia 

§ 5 o odsek 15, ktorý upravuje pravidlá pôsobnosti Zákonníka práce na pracovnoprávne vzťahy 

zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo iného členského štátu Európskej únie počas 

ich dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky. Zároveň 

sa na uvedené pracovnoprávne vzťahy v zmysle ods. 15 predmetného ustanovenia bude vzťahovať 

právna úprava týkajúca sa vysielajúceho zamestnávateľa a vysielaného zamestnanca. 

 

K ďalšej zmene, ktorú predmetná novela priniesla, došlo k vypusteniu jednej z povinností 

uvádzať niektoré údaje v potvrdení o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru. 

Zamestnávateľ už nemusí v potvrdení o zamestnaní uvádzať údaje o poskytnutej mzde za 

vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených 

preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie 

preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory 

v nezamestnanosti. Ostatné povinné údaje potvrdenia o zamestnaní uvedené v ustanovení § 75 

ods. 2 Zákonníka práce ostali nezmenené. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. službách zamestnanosti v znení 

neskorších predpisov  
 

 Národná rada Slovenskej republiky dňa 8.2.2018 schválila zákon č. 64/2018 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Novela účinná od 1.5.2018 priniesla zmenu v podobe 

skrátenia obdobia pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie 

na trhu práce z 30 dní na aktuálne 20 kalendárnych dní, čo by malo prispieť k zrýchleniu 

samotného procesu. Ďalej, prijatou novelou zamestnávateľovi pripadne povinnosť priložiť 

k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania doklad 

o zabezpečení primeraného ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitných 

predpisov. Novelou došlo k zavedeniu podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia 

voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením. Zamestnávateľ, ktorý má 

záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, musí splniť podmienku 

neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním 

žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Od 1.5.2018 má Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny za úlohu identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily za 

uplynulý kalendárny rok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej 
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nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto 

zamestnaní do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Tento krok by mal viesť 

k zjednodušeniu podmienok zamestnávania príslušníkov z tretích krajín, pričom by mal napomôcť 

s dlhodobo pretrvávajúcim problémom obsadenia zamestnaní s nedostatkom kvalifikovanej 

pracovnej sily, práve týmito zamestnancami. 

 

Predmetná novelizácia zákona priniesla aj zmenu v oblasti právnej úpravy príspevku na 

dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou. Príspevok na dochádzku za 

prácou sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním 

zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas 

ďalších najviac šiestich mesiacov. Týmto môže znevýhodnený uchádzač o zamestnanie poberať 

príspevok na dochádzku za prácou až 12 mesiacov. Taktiež došlo k navýšeniu príspevku 

z pôvodných 135 EUR na najviac 200 EUR. Uvedené, môže napomôcť zamestnávateľom obsadiť 

voľné pracovné miesta znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie a odstrániť tak komplikácie 

s obsadzovaním voľnej pracovnej pozície. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 1.2.2018 schválila zákon č. 68/2018 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 25.05.2018 novelou 

zákona o Policajnom zbore bola do textu zákona vložená piata hlava s názvom Záznamy 

o cestujúcich leteckou dopravou, ktorá upravuje novú povinnosť leteckých dopravcov 

poskytovať záznamy o cestujúcich leteckou dopravou policajnému zboru. Predmetná novela 

sa dotkne leteckých dopravcov, ktorí vykonávajú pravidelnú alebo nepravidelnú obchodnú leteckú 

dopravu medzi SR a členským štátom EÚ alebo treťou krajinou. Pre účely oznamovacích 

povinností budú letecký dopravcovia nútení prispôsobiť IT infraštruktúru na prenos osobných 

údajov o cestujúcich (ďalej len „údaje PNR“) Policajnému zboru. Letecký dopravcovia majú 

povinnosť zasielať údaje PNR Policajnému zboru 48 až 24 hodín pred plánovaným časom 

odletu alebo príletu a bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla 

pripraveného na odlet a žiaden cestujúci už nemôže nastúpiť alebo vystúpiť. Záznamom 

o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom, ktoré letecký 

dopravca zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a 

jej nasledujúcej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov 

alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich také funkcie v obchodnej leteckej doprave. 

Zároveň letecký dopravcovia sú povinní informovať cestujúcich o prenose ich osobných údajov z 

rezervačných a obdobných systémov policajnému zboru na ďalšie spracovanie. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.01.2018 schválila zákon č. 69/2018 Z. z. 

o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný zákon 

nadobudol účinnosť dňa 01.04.2018. Zákon o kybernetickej bezpečnosti má za úlohu splniť dva 
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základné ciele. Prvým cieľom je zaistenie ochrany pre informačné systémy verejnej správy. 

Druhým cieľom je snaha o vytvorenie všeobecného právneho rámca pre ochranu celého 

digitálneho priestoru Slovenskej republiky. 

 

Obsahom zákona je úprava: a) organizácie, pôsobnosti a povinnosti orgánov verejnej moci v 

oblasti kybernetickej bezpečnosti, b) národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti, c) jednotný 

informačný systém kybernetickej bezpečnosti, d) organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len „jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu, e) 

postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby, f) 

bezpečnostné opatrenia, g) systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, h) kontrolu nad 

dodržiavaním tohto zákona a audit. 

 

Znenie zákona definuje okrem iných aj pojem kybernetický bezpečnostný incident, za ktorý 

sa považuje akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete a informačného 

systému, alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na 

kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je strata dôvernosti údajov, zničenie údajov 

alebo narušenie integrity systému, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby 

alebo digitálnej služby, vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo 

digitálnej služby alebo ohrozenie bezpečnosti informácií. 

 

Zákon o kybernetickej bezpečnosti upravuje aj povinnosti, ktoré plynú prevádzkovateľom 

základnej a poskytovateľom digitálnej služby. Za poskytovateľa digitálnej služby sa považuje 

právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň 

zamestnáva aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 

000 000 eur. Prevádzkovateľmi základných služieb sa rozumejú orgány verejnej moci alebo 

osoby prevádzkujúce aspoň jednu službu, ktorá je zaradená v zozname základných služieb. 

Zoznam základných služieb tvoria: služby v bankovníctve, doprave, digitálnej infraštruktúre, 

elektronickej komunikácie, energetike, infraštruktúre finančných trhov, služby pošty, služby v 

chemickom, farmaceutickom a hutníckom priemysle, vo vodohospodárstve, služby verejnej 

správy a zdravotníctva. Ďalej zákon identifikuje tri druhy základnej služby: služby vo vyššie 

uvedených oblastiach v zmysle prílohy č. 1 zákona; služba ako informačný systém verejnej správy; 

základná služba ako prvok kritickej infraštruktúry. 

 

O zaradení služby do zoznamu základných služieb a o zaradení prevádzkovateľa do 

zoznamu prevádzkovateľov základných služieb rozhoduje Národný bezpečnostný úrad. 
 

Informácie o prijatí zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 

 Národná rada Slovenskej republiky dňa 14.3.2018 schválila zákon č. 106/2018 Z. z. o 

prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K nadobudnutiu 

účinnosti predmetného zákona došlo dňa 13.4.2018, ktorým v prílohe č. 1 boli stanovené 

podmienky na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly a pracoviska 

kontroly originality nad rámec existujúcej siete. 

 

 Kompletné znenie zákona nadobudlo účinnosť až dňa 20.05.2018. Cieľom zákona 
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o prevádzke vozidiel je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej 

premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie. 

  

 Subjekty, ktorých sa právna úprava dotkne:  
 výrobcovia a zástupcovia výrobcu, ktorí vyrábajú typ vozidla alebo vykonávajú hromadné 

prestavby typu vozidla, vyrábajú typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej 

jednotky, 

 prevádzkovatelia vozidiel, 

 technických služieb overovania, technickej služby technickej kontroly, technickej služby 

emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality, technickej služby montáže 

plynových zariadení, 

 nakladajúcich organizácií, osôb zodpovedných za nakládku vozidiel v nakladacej 

organizácii, 

 oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality, montáže 

plynových zariadení a ich pracovníkov, 

 fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich diagnostiku, opravy 

alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúcich opravy karosérií, 

 fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vykonávajúcich predaj ojazdených 

cestných motorových vozidiel priamo alebo sprostredkovane informácie, 

 poisťovní. 

 leasingových spoločností, 
 znalcov, 
 orgánov štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, 

okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány 

Policajného zboru, inšpektoráty práce. 

 Zákon svojím znením upravuje technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, 

komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia vrátane 

ich overovania na účely schvaľovania na prevádzku v cestnej premávke, podmienky uvádzania a 

sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a 

nebezpečných častí alebo vybavenia na trhu a dohľad nad trhom. Práva a povinnosti osôb, ktoré 

vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky v cestnej 

premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo 

vybavenia. Taktiež upravuje doklady vozidla, podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke, 

povinnosti prevádzkovateľov vozidiel, zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, 

komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením 

a s tým spojenými službami, vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke. 

 

 Predmet zákona upravuje aj cestnú technickú kontrolu, systém kontroly upevnenia nákladu, 

poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti, technickú kontrolu, práva a 

povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly, emisnú kontrolu, práva a 

povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly, kontrolu originality, práva a 

povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality, montáž plynových zariadení, 

práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení. Zároveň 

zákon vymedzuje technické požiadavky a typové schvaľovanie spaľovacích motorov necestných 
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pojazdných strojov, podmienky uvádzania spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov 

na trh, ich sprístupnenie na trhu a dohľad nad trhom, práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, 

uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu spaľovacie motory necestných pojazdných strojov. 

 

Zákon o prevádzke vozidiel precizuje 11 vykonávacích vyhlášok účinných od 20.05.2018, 

ktorými sa ustanovujú: 

 podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel, 

 podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty 

a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania, 

 podrobnosti o dokladoch vozidla, 

 podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 

 podrobnosti o cestnej technickej kontrole, 

 podrobnosti o technickej službe overovania, 

 podrobnosti v oblasti technickej kontroly, 

 podrobnosti v oblasti emisnej kontroly, 

 podrobnosti v oblasti kontroly originality, 

 podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení, 

 podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku 

prevádzky vozidiel v cestnej premávke. 

 

 Prijatým zákonom podnikateľské subjekty ako sú stanice technickej kontroly a pracoviská 

emisnej kontroly budú nútení investovať finančné prostriedky do technologického vybavenia. 

Dôjde k vytvoreniu registra prevádzkových záznamov vozidiel. Ide o vnútroštátny register 

cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v Slovenskej republike, 

do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti 

cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho 

vyradenia z evidencie, tak aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou 

hodnotou počítadla. 

 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13.03.2018 schválila zákon č. 108/2018 Z. z. ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

K nadobudnutiu účinnosti predmetného zákona s jeho rozsiahlou novelou zákona o pobyte 

cudzincov došlo dňa 01.05.2018. 

 

Predmetná novela zaviedla do znenia zákona osobitné ustanovenia o mobilite štátnych 

príslušníkov tretích krajín. Konkrétne upravuje mobilitu zamestnanca presunutého v rámci 

podniku, mobilitu študenta vysokej školy, mobilitu výskumného pracovníka a mobilitu 

rodinného príslušníka. Zákonodarca upravil podmienky uskutočnenia vyššie uvedených mobilít 

štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich na územie SR, ktorí počas platného pobytu na 

území iného členského štátu Európskej únie a na území SR vykonávajú rovnaký účel, v zmysle 
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ktorého im bol udelený pobyt v inom členskom štáte. 

 

Ustanovenie § 36a zákona o pobyte cudzincov upravuje podmienky mobility zamestnanca 

v rámci podniku. Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje, ak je štátny príslušník 

tretej krajiny držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel 

vnútropodnikového presunu, v ktorom je v položke „druh pobytu“ uvedené „ICT“ a 

 hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu oznámil ministerstvu vnútra úmysel 

štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na územie 

Slovenskej republiky, 

 mobilita bude vykonávaná u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny 

zamestnávateľov, v ktorom má schválený vnútropodnikový presun v členskom štáte 

 ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3 a 

 nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie. 

 

Zároveň hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu spolu s vyššie uvedeným 

oznámením v prvom bode, zašle aj doklad o tom, že hostiteľský subjekt so sídlom na území 

členského štátu a zamestnávateľ v tretej krajine patria k tomu istému zamestnávateľovi alebo k 

tej istej skupine zamestnávateľov; doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny spĺňa 

podmienky na výkon regulovaného povolania, ak v rámci mobility bude vykonávať regulované 

povolanie; platný cestovný doklad a informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility. 

 

Po doručení oznámenia hostiteľského subjektu so sídlom na území členského štátu 

Ministerstvu vnútra SR, má ministerstvo lehotu 20 dní na vznesenie námietky voči uplatňovaniu 

mobility štátneho príslušníka tretej krajiny. Dôvody námietok upravuje predmetný zákon 

v ustanovení § 36a ods. 3. 

 

Mobilita výskumného pracovníka je upravená ustanovením § 36c zákona o pobyte 

cudzincov. V zmysle tohto ustanovenia prechodný pobyt podľa § 26 ods. 1 zákona sa nevyžaduje 

do jedného roka od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak 

 štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým 

z členských štátov na účel výskumnej činnosti, 

 výskumná organizácia v Slovenskej republike, v ktorej bude vykonávať mobilitu, oznámila 

ministerstvu vnútra úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu pred 

jeho príchodom na územie Slovenskej republiky, 

 ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3 a 

 štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok 

alebo verejné zdravie. 

 

K vyššie uvedenému oznámeniu pripojí výskumná organizácia v Slovenskej republike aj 

doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť výskumnej činnosti na území 

Slovenskej republiky; dohodu o hosťovaní so štátnym príslušníkom tretej krajiny z členského 

štátu, ktorý mu udelil pobyt; platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel 

výskumnej činnosti; platný cestovný doklad; informáciu o dátume začiatku a ukončenia 

mobility a doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu a nákladov na vycestovanie späť 
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do členského štátu spolu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu alebo potvrdenie 

výskumnej organizácie na území Slovenskej republiky, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej 

krajiny počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky dostatočné zdroje na pokrytie nákladov 

na živobytie a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu. 

 

Po zaslaní oznámenia so všetkými náležitosťami výskumnou organizáciou v Slovenskej 

republike  Ministerstvu vnútra SR, má ministerstvo 30 dňovú lehotu od doručenia oznámenia na 

vznesenie námietky. Dôvody námietok upravuje predmetný zákon vo svojom ustanovení § 36c 

ods. 3. 

 

Novelou sa zaviedla možnosť zaškoľovania zamestnanca v odvetví s nedostatkom 

pracovnej sily pred získaním prechodného pobytu na účel zamestnania. Ďalej, v zmysle 

zákona, došlo nanovo k definovaniu okruhov osôb, ktoré môžu žiadať o prechodný pobyt  

alebo trvalý pobyt päť rokov na cudzineckej polícii na Slovensku. Vložením ustanovenia § 61a 

sa zavádza inštitút zotrvania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej 

republiky a jeho podmienky. Pribudla povinnosť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zdržiavať 

sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v 

kalendárnom roku; to neplatí, ak štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje mobilitu v inom 

členskom štáte. 

 

Predmetom zmien právnej úpravy zákona o pobyte cudzincov bolo aj dokladovanie 

bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny upravené ustanovením § 121 zákona. 

Bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého 

je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch 

rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Štátny príslušník 

tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26, preukazuje bezúhonnosť 

výpisom z registra trestov štátu, v ktorom mal v posledných desiatich rokoch najdlhšie bydlisko. 

Ak štát výpis z registra trestov podľa prvej alebo druhej vety nevydáva, možno ho nahradiť 

rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom 

krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej 

krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom 

krajiny, z ktorej preukazuje bezúhonnosť. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť 

na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v 

odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva 

vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území 

štátu. 
 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13.03.2018 schválila zákon č. 109/2018 Z. z. ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Predmetná novela zákona nadobudla účinnosť dňa 1.5.2018. Prostredníctvom prijatej 

novelizácie došlo k doplneniu § 2 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení o odstavec 3 

v zmysle, ktorého platenie príspevkov zamestnávateľa, ich výšku a obdobie od vzniku právneho 



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 2. štvrťrok 2018 

18/20 

vzťahu, na základe ktorého je fyzická osoba zamestnancom, počas ktorého zamestnávateľ nie je 

povinný platiť príspevky (ďalej len „čakacie obdobie“), možno v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom dohodnúť v kolektívnej zmluve a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, 

so splnomocnenými zástupcami zamestnancov. Čakacie obdobie nemôže trvať viac ako jeden rok.  

 

V ustanovení § 58 predmetného zákona došlo k rozšíreniu podmienok, čo musí 

zamestnávateľská zmluva obsahovať, o podmienku obsahu výšky príspevku, lehoty splatnosti 

príspevku, spôsob jeho platenia zamestnávateľom a čakacie obdobie, ak bolo dohodnuté. Ostatné 

doterajšie podmienky ostali nezmenené. 

 

Ďalej novelou došlo k zavedeniu informačnej povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 

voči orgánom štátnej správy. Doplnková dôchodková spoločnosť poskytuje ministerstvu a 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje vrátane osobných údajov podľa § 28a ods. 

1 písm. a) prvého bodu o účastníkovi, poberateľovi dávky a o oprávnenej osobe bez ich 

súhlasu v rozsahu nevyhnutnom na účel tvorby a uskutočňovania politík, analýz, prognóz, 

opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré sú ústredným orgánom štátnej správy, 

vykonávajú dozor alebo dohľad. 
 

Nové doplnené znenie zákonnej úpravy bude mať vplyv na úpravu informačných systémov a 

vznik jednorazových, resp. priebežných nákladov doplnkových dôchodkových spoločností. 

 

Informácie o prijatí zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13.03.2018 schválila zákon č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Predmetný zákon nadobudol účinnosť dňa 01.05.2018. Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej 

ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre 

podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu 

správu v oblasti sociálnej ekonomiky. 

 

Cieľom zákona je vytvárať priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť 

verejnej ekonomiky, prostredníctvom vymedzenia podmienok vzniku subjektov sociálnej 

ekonomiky a ich podpory. Subjekty sociálnej ekonomiky by sa mali zamerať na napĺňanie 

preferovaných spoločenských cieľov v podobe dosahovania merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu. Zákon vo svojom znení rozlišuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním 

verejného alebo komunitného záujmu. 

 

Na účely tohto zákona sa spoločensky prospešnou službou rozumie: poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti; poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť; tvorba, 

rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; ochrana ľudských práv a 

základných slobôd; vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry; výskum, vývoj, vedecko-

technické služby a informačné služby; tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva; služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti; zabezpečovanie bývania, 

správy, údržby a obnovy bytového fondu. Ide o taxatívny výpočet činností, od ktorých sa nie je 

možné odchýliť. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/650/20180501.html#paragraf-28a.odsek-1.pismeno-a.bod-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/650/20180501.html#paragraf-28a.odsek-1.pismeno-a.bod-1
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Predmetná právna úprava sa dotkne subjektov sociálnej ekonomiky. V zmysle ustanovenia § 

4 tohto zákona sa za subjekt sociálnej ekonomiky považuje občianske združenie, nadácia, 

neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, 

družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí 

 nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, 

nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva 

ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu, 

 vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej 

ekonomiky, a 

 ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, 

nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú 

spôsobom podľa tohto zákona. 

V druhej časti zákona o sociálnych podnikoch ustanovenie § 6 a násl. upravuje podmienky 

priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, druhy registrovaných sociálnych podnikov 

a niektoré povinnosti registrovaných sociálnych podnikov. 

Registrované sociálne podniky rozdeľujeme podľa dosahovania pozitívneho sociálneho 

vplyvu napĺňaním: 

a) verejného záujmu (verejnoprospešný podnik) 

b) komunitárneho záujmu (komunitárnoprospešný podnik) 

 

Ďalším triediacim kritériom je zameranie ich činnosti: 

a) integračný podnik 

b) sociálny podnik bývania 

c) iný registrovaný sociálny podnik 

 

Registrácia sociálneho podniku má vplyv na získanie rôznych druhov podpory od štátu. Zákon 

pre sociálne podniky vytvára možnosť získať, či už priamu alebo nepriamu formu podpory. 

Sociálny podnik, registrovaný sociálny podnik a aj podnik sociálneho dosahu môžu získať priamu 

formu pomoci v podobe čerpania investičnej a kompenzačnej finančnej pomoci. Jej čerpanie 

je odstupňované v závislosti od toho, či je podnik sociálnym podnikom, podnikom sociálneho 

dosahu, registrovaným sociálnym podnikom alebo registrovaným sociálnym podnikom, ktorý pre 

naplnenie svojho dominantného cieľa používa 100 % zo svojho zisku. Registrovaný sociálny 

podnik môže ďalej získať pomoc vo forme podpory dopytu v podobe servisných poukážok, 

úľavy na dani z príjmov (z tej časti zisku, ktorú sa rozhodne použiť na dosiahnutie svojho 

hlavného cieľa), zníženej sadzby DPH vo výške 10 %  zo základu dane (za splnenia podmienky, 

že celých 100 % svojho zisku vloží do naplnenia hlavného cieľa), podpora vo forme náhradného 

plnenia. Právna úprava podpory integračného podniku je čiastočne upravená aj zákonom č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý vo svojom ustanovení § 53f upravuje podmienky 

a formy príspevku integračnému podniku a v nasledujúcom ustanovení § 53g upravuje 

kompenzačné príspevky integračnému podniku. Znenie zákona o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch sa ďalej venuje spôsobu poskytovania pomoci. Vymedzuje podmienky 

poskytnutia investičnej pomoci, kompenzačnej pomoci a pomoci na podporu dopytu. 
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Informácie o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

Dňa 01.05.2018 nadobudol účinnosť nový zákon č. 112/2018 Z. z., ktorý novelizuje zákon 

o verejnom obstarávaní. Zmena nastala doplnením ustanovenia § 1 ods. 12 predmetného zákona, 

ktorý upravuje pôsobnosť zákona, konk. podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, na 

ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní. Do tohto ods. boli zaradené podlimitné 

zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, a ktoré spočívajú 

v dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb alebo uskutočnení stavebných prác  pre verejného 

obstarávateľa: 

- ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,  

- ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo 

vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo 

- ktoré sú dodávané chránenou dielňou alebo v rámci programov chránených pracovných miest, 

ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci 

programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak 

znevýhodnené osoby. 

 

Medzi základne pojmy bolo zaradené vymedzenie pojmu sociálne hľadisko, je ním taký aspekt 

súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu plnenia 

predmetu zákazky, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, 

spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej 

povinnosti ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb a 

skupín osôb do spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu 

dostupnosti a použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, 

etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej na 

vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, k zvyšovaniu 

zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne 

prospešných aktivít do činnosti dodávateľa a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými subjektmi 

alebo zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých 

okresov. 

 

Novela doplnila zákon o ustanovenie § 36a nazvanom Výhradné zákazky. V zmysle tohto 

ustanovenia verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhradiť právo účasti vo verejnom 

obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky, chránené dielne, fyzické osoby so 

zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na 

chránenom pracovisku, alebo môžu vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených 

pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných 

sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo 

zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím 

alebo inak znevýhodnené osoby. 

 

Bližší popis zákonov, ktoré jednotlivé zmeny novelizujú, je možné sledovať v dokumente: 

Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na malé a stredné podniky. 


