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Legislatívy novinky  
Národná rada Slovenskej republiky schválila v nedávnom ob-

dobí viaceré zákony a novely zákonov, ktoré prinášajú 

mnohé zmeny s dopadom na podnikateľov a na podnikateľ-

ské prostredie. Zmeny sa týkajú napríklad príspevkov z fon-

dov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), zavedenia centrálneho 

registra účtov, oblasti pracovného práva i ochrany pred pra-

ním špinavých peňazí. Pozornosť je potrebné venovať i no-

vému zákonu č. 111/2022 Z. z. o hroziacom úpadku noveli-

zujúcemu i obchodný zákonník. Stručný prehľad najvýznam-

nejších zmien je zhrnutý nižšie. 

Zákon o centrálnom registri účtov a 

o zmene a doplnení niektorých záko-

nov 

Vládny návrh zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri úč-

tov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený 

Národnou radou SR dňa 17. marca 2022. Cieľom zákona je 

transpozícia čl. 32a V. AML smernice (smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou 

sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu 

finančného systému na účely prania špinavých peňazí 

alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 

2013/36/EÚ), ako aj transpozícia smernice Európskeho parla-

mentu a Rady (EÚ) č. 2019/1153, ktorou sa stanovujú pravidlá 

uľahčovania využívania finančných a iných informácií na 

predchádzanie určitým trestným činom, na ich odhaľovanie, 

vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie 

Rady 2000/642/SVV.  

Na základe smerníc EÚ vznikla požiadavka na zriadenie cen-

tralizovaného automatického mechanizmu umožňujúceho vy-

medzeným oprávneným orgánom verejnej moci (napr. fi-

nančným spravodajským jednotkám, spravodajským služ-

bám či orgánom činným v trestnom konaní) včasnú identifi-

káciu majiteľov a disponentov platobných účtov, vkladových 

účtov, účtov stavebných sporiteľov či účtov majiteľov zakni-

hovaného cenného papiera. Takáto včasná identifikácia je 

podľa dôvodovej správy k návrhu zákona nevyhnutným pred-

pokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, 

vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných či-

nov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej 

činnosti. Tento centrálny automatický mechanizmus má po-

dobu centrálneho registra účtov, ktorého správcom a pre-

vádzkovateľom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

Finančná inštitúcia, a teda banka, pobočka zahraničnej 

banky, platobná inštitúcia, pobočka zahraničnej platobnej in-

štitúcie, inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahranič-

nej inštitúcie elektronických peňazí, obchodník s cennými pa-

piermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými pa-

piermi, má povinnosť zasielať údaje o vzniku, zmene alebo 

zániku účtov do centrálneho registra účtov elektronicky, a to 

do konca nasledujúceho dňa od vzniku, zmeny alebo zániku 

daných údajov. 

Zákon o centrálnom registri účtov je účinný od 1. mája 2022. 

Novela zákona o ochrane pred lega-

lizáciou príjmov z trestnej činnosti 

a o ochrane pred financovaním tero-

rizmu 

V rámci schvaľovania návrhu zákona o centrálnom registri 

účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila 

NRSR i zmeny a doplnenie zákona č. 297/2008 Z. z. 

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 

a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

Tieto zmeny zahrňujú napríklad definovanie nových pojmov - 

finančnej informácie, finančnej analýzy, operačnej analýzy 

a strategickej analýzy, rozšírenie príkladov neobvyklej operá-

cie o obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že fi-

nančné prostriedky alebo majetok sú alebo boli výnosom 

z trestnej činnosti alebo súvisia s financovaním terorizmu či 

zmeny týkajúce sa nižšie vymedzených oblastí:  

ZMENY V RÁMCI ZÁKLADNEJ STAROSTLIVOSTI 

Základná starostlivosť po novom okrem iného zahŕňa nielen 

získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu 

alebo obchodného vzťahu, ale aj ich vyhodnotenie. Po novom 

základná starostlivosť vyžaduje aj získanie a vyhodnotenie 

informácií o povahe podnikania klienta.    

ZMENY V RÁMCI ZVÝŠENEJ STAROSTLIVOSTI 

Ak z posúdenia rizík vyplynie, že je potrebné vykonať zvý-

šenú starostlivosť a klient nie je fyzicky prítomný na účely 

identifikácie a overenia identifikácie, musela povinná osoba 
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podľa predošlej právnej úpravy splniť jednu z nasledujúcich 4 

podmienok:  

► vykonať identifikáciu klienta prostredníctvom ďalších do-

kumentov, údajov alebo informácií a vykonať ďalšie 

opatrenia na overenie alebo potvrdenie predložených 

dokumentov  

► vyžiadať písomné potvrdenie od inej banky, zahraničnej 

banky, ktorá pôsobí na území členského štátu, alebo fi-

nančnej inštitúcie, ktorá pôsobí na území členského 

štátu, že je jej klientom, 

► zabezpečiť vykonanie prvej platby prostredníctvom účtu 

vedeného na meno klienta v banke alebo v zahraničnej 

banke pôsobiacej na území členského štátu, ak klient 

predložil doklad preukazujúci existenciu takéhoto účtu, 

alebo 

► overiť identifikáciu klienta v rozsahu, v akom to umož-

ňuje poskytovanie platobnej iniciačnej služby alebo 

služby informovania o platobnom účte inou povinnou 

osobou, ak bola touto povinnou osobou vykonaná aspoň 

základná starostlivosť.  

Odo dňa účinnosti novely dochádza k vypusteniu prvej alter-

natívy. Zvýšenú starostlivosť v neprítomnosti klienta už ne-

bude možné platne vykonať prostredníctvom ďalších doku-

mentov, údajov alebo informácií a vykonania ďalších opatrení 

na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov. 

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV 

Povinná osoba je po novom povinná uchovávať počas pia-

tich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo 

od vykonania príležitostného obchodu mimo obchodného 

vzťahu nie len vymedzené údaje a písomné doklady a všetky 

údaje a písomné doklady o vykonaných obchodoch, ale aj 

všetky údaje získané v rámci vykonávania starostlivosti 

vo vzťahu ku klientovi, záznamy o postupe pri posúdení 

a určení rizikového profilu klienta, obchodnú korešpon-

denciu, výsledky vykonaných analýz, záznamy o všetkých 

uskutočnených úkonoch vrátane prípadných prekážok s nimi 

súvisiacich, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý zaistí preuká-

zateľnosť jednotlivých obchodov a postupov s nimi spoje-

ných. 

ZMENY SÚVISIACE S KONEČNÝMI UŽÍVATEĽMI VÝHOD 

V súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod (ďalej 

len „KÚV“), ktorá je súčasťou základnej starostlivosti povinnej 

osoby vo vzťahu ku klientovi, dochádza k spresneniu povin-

ností povinnej osoby, ak na základe hodnotenia rizík existuje 

vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Kým 

predchádzajúca právna úprava stanovovala iba to, že sa po-

vinná osoba nesmie spoliehať výlučne na údaje získané z re-

gistra právnických osôb, novela zákona vyžaduje, aby po-

vinná osoba overila informácie ešte z ďalšieho dôveryhod-

ného zdroja. 

UKLADANIE SANKCIÍ A POKÚT 

Novela zákona so sebou taktiež prináša zmeny v úprave 

výšky sankcii, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby vymedzené 

správne sankcie či opatrenia zahŕňali v prípade právnických 

osôb a fyzických osôb - podnikateľov maximálne správne pe-

ňažné sankcie aspoň vo výške 2-násobku neoprávneného 

prospechu, resp. v prípade bánk a finančných inštitúcií 10 % 

z celkového ročného obratu podľa poslednej účtovnej zá-

vierky.  

Novelou zákona taktiež došlo k predĺženiu objektívnej lehoty 

na uloženie pokuty z piatich rokov na sedem rokov.   

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu nadobudla 

účinnosť dňa 1. mája 2022. 

Zákon o riešení hroziaceho úpadku a 

o zmene a doplnení niektorých záko-

nov 

Dňa 17. júla 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2022 Z. 

z. upravujúci riešenie hroziaceho úpadku, súčasťou ktorého 

je aj zmena a doplnenie niektorých iných zákonov (okrem 

iného obchodného zákonníka).  

Podľa dôvodovej správy je cieľom tohto nového zákona pre-

dovšetkým poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na efek-

tívnu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počia-

točnom štádiu, keď úpadok ešte len hrozí a zabrániť tak 

úpadku a následnému riešeniu v insolvenčnom konaní. 

Týmto krokom by sa malo podľa argumentácie zákonodarcu 

predchádzať stratám pracovných miest, mala by sa maxima-

lizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo 

by získali v prípadnom konkurze a v neposlednom rade sa 

má zabrániť zvyšovaniu nesplácania úverov. 
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Ústredným bodom zákona je úprava nástrojov na riešenihro-

ziaceho úpadku1 dlžníka, ktorý je právnickou osobou v po-

dobe verejnej preventívnej reštrukturalizácie a neverej-

nej preventívnej reštrukturalizácie a úprava riešenia 

úpadku, ktorý by prípadne nastal v priebehu verejnej preven-

tívnej reštrukturalizácie. 

Verejná preventívna reštrukturalizácia 

Návrh na verejnú preventívnu reštrukturalizáciu (ďalej len 

„VPR“) je oprávnený podať dlžník prostredníctvom určeného 

formulára. Súd však VPR nepovolí, ak je možné predpokla-

dať, že podnik dlžníka nie je životaschopný, pričom zákon 

uvádza demonštratívny výpočet takých prípadov2. V prípade 

VPR je dlžník povinný využiť inštitút poradcu3, ktorý napo-

máha najmä pri vypracovávaní verejného plánu dlžníka. 

VPR súd povolí do 10 dní od doručenia úplného návrhu alebo 

odstránenia jeho nedostatkov. Súd zároveň ustanoví dlžní-

kovi správcu na základe náhodného výberu, v prípade ak 

povolí VPR a jeho ustanovenie navrhne dlžník, veritelia alebo 

ak súd súčasne tiež poskytuje dočasnú ochranu. Správca 

najmä vykonáva dohľad nad dlžníkom tak, že skúma skutoč-

nosti, ktoré môžu byť dôvodom na zastavenie konania o pre-

ventívnej reštrukturalizácii. 

Dlžník je oprávnený za účelom naplnenia cieľa verejnej pre-

ventívnej reštrukturalizácie žiadať o poskytnutie dočasnej 

ochrany, a to najmä v prípade, ak k návrhu na povolenie 

VPR pripojí súhlas veriteľov s jej poskytnutím. Zákon tak na-

hrádza inštitút dočasnej ochrany, ktorá bola poskytovaná na 

základe zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podni-

kateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý sa účinnosťou zá-

kona č. 111/2022 Z. z. zrušuje. Dočasná ochrana podľa zá-

kona o riešení hroziaceho úpadku však vyvoláva obdobné 

 

1 Dlžník sa nachádza v hroziacom úpadku najmä v prípade, ak mu 

hrozí platobná neschopnosť. Platobná neschopnosť dlžníkovi hrozí, 
ak s prihliadnutím na všetky okolnosti je možné dôvodne predpokla-
dať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná 
neschopnosť. Platobne neschopnou je právnická osoba, ak nie je 
schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky 
viac ako jednému veriteľovi. 
2 Napríklad ak existujú dôvody na zrušenie dlžníka, dlžník bol zrušený 

alebo je v likvidácii, vo vzťahu k dlžníkovi pôsobia účinky vyhlásenia 
konkurzu alebo začatia reštrukturalizačného konania, dlžník riadne 
nevedie účtovníctvo alebo nesplnil povinnosť uložiť účtovnú závierku 

účinky ako rovnomenný inštitút v spomínanom zrušenom zá-

kone. Súd túto ochranu dlžníkovi poskytne na obdobie 3 me-

siacov v prípade, ak s jej poskytnutím vyslovila súhlas po-

trebná väčšina veriteľov. V prípadoch, kedy sa vyžaduje 

vzhľadom na náročnosť preventívnej reštrukturalizácie dlž-

níka viac času, zákon pripúšťa možnosť predĺženia ochrannej 

doby o ďalšie 3 mesiace4. Dočasná ochrana sa poskytne roz-

hodnutím súdu o povolení VPR. Údaje o poskytnutí dočasnej 

ochrany súd uverejní v obchodnom vestníku. 

K návrhu na povolenie VPR je tiež nutné pripojiť verejný 

plán. Ten musí byť vypracovaný tak, aby zabezpečil spra-

vodlivé rozdelenie majetku dlžníka medzi dotknutých verite-

ľov, bol reálny, udržateľný a určitý, pričom by mal obsahovať 

údaje, ktoré dotknutí veritelia potrebujú na to, aby mohli o ve-

rejnom pláne informovane hlasovať. Verejný plán sa člení na 

3 časti (úvodná časť, opisná časť a záväzná časť), ktorých 

náležitosti podrobne popisuje zákon. K verejnému plánu sa 

pripája aj zoznam všetkých známych veriteľov k rozhod-

nému dňu spolu s výškou ich pohľadávok, rozdelených do sa-

mostatných skupín (každý zabezpečený veriteľ zvlášť, neza-

bezpečení veritelia, veritelia spriaznených pohľadávok, pod-

riadení veritelia a skupina spoločníkov). Skupiny veriteľov sú 

významné napríklad pri výkone hlasovacích práv ako aj pri 

uspokojovaní veriteľov (pričom sa musí rešpektovať pravidlo 

pomerného uspokojenia). Zoznam veriteľov súd zverejní v 

Obchodnom vestníku. Od povolenia VPR majú veritelia 30 

dní na to, aby po dlžníkovi požadovali opravu alebo doplnenie 

zoznamu pohľadávok, pričom je dlžník povinný im vyhovieť. 

V rámci verejného plánu sú prijímané reštrukturalizačné 

opatrenia (opatrenia ekonomickej a právnej povahy), ktorých 

cieľom je odvrátiť úpadok dlžníka a zabezpečiť životaschop-

do zbierky listín alebo ak dlžník urobil iné opatrenia ohrozujúce jeho 
finančnú stabilitu a ich následky neodstránil. 
3 Jedná sa o nový inštitút zavedený zákonom o riešení hroziaceho 
úpadku. Poradca je subjekt, ktorý musí mať potrebné vedomosti, vy-
konávať funkciu s odbornou starostlivosťou a spĺňať iné zákonné po-
žiadavky. Jeho úlohou je napomáhať dlžníkovi pri odvracaní hrozia-
ceho úpadku. Vypracúva napr. podklady potrebné na účely vypraco-
vania verejného plánu, skúma a navrhuje potrebu zavedenia kon-
krétnych opatrení na udržateľnosť podniku, pripravuje alebo sa vy-
jadruje k testu hroziaceho úpadku či testu najlepšieho záujmu verite-
ľov. 
4 Toto právo však môže dlžník využiť len raz a celková dĺžka trvania 
ochrannej doby tak nemôže presiahnuť 6 mesiacov. 
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nosť jeho podniku. Reštrukturalizačné opatrenia môžu po-

zostávať z akejkoľvek zmeny na strane majetku, záväzkov, 

kapitálovej štruktúry alebo iných zmien. Sú nimi napr. reštruk-

turalizácia záväzkov dlžníka voči veriteľom (v podobe od-

kladu splatnosti, odpustenia dlhu, zabezpečenia záväzku ...), 

predaj majetku dlžníka, vznik alebo skončenie pracovnopráv-

neho pomeru, zmena štatutárneho orgánu a iné demonštra-

tívne vypočítané reštrukturalizačné opatrenia. 

Ak súd povolí verejnú preventívnu reštrukturalizáciu, musí sa 

konať schvaľovacia schôdza veriteľov, na ktorej sa bude 

schvaľovať verejný plán. Na schválenie verejného plánu sa 

vyžaduje súhlas potrebnej väčšiny veriteľov podľa konkrétnej 

skupiny veriteľov (napr. zabezpečení veritelia musia súhlasiť 

všetci). Ak niektorá skupina neudelí svoj súhlas, dlžník môže 

požiadať súd, aby ten nahradil súhlas niektorej zo skupín. Po 

konaní schvaľovacej schôdze veriteľov je dlžník oprávnený 

v lehote do 7 dní od konania schôdze podať návrh na potvr-

denie schváleného verejného plánu súdom. 

Potvrdený verejný plán je záväzný voči dlžníkovi a jeho veri-

teľom, pričom jeho účinky nastávajú jeho potvrdením. Potvr-

denie, resp. účinnosť verejného plánu so sebou prináša zau-

jímavé a dôležité následky, napr. nevymáhateľnosť tých po-

hľadávok veriteľov voči dlžníkovi, o ktorých dlžník nevedel 

ani 30. deň od povolenia preventívnej reštrukturalizácie. Ve-

rejným plánom však zostáva nedotknuté právo veriteľa domá-

hať sa uspokojenia svojej pohľadávky alebo iného práva, 

ktoré mal pred účinnosťou verejného plánu, z toho, čo 

odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho 

majetku. 

Ak počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie nastane 

úpadok dlžníka, štatutárny orgán dlžníka je povinný 

o úpadku dlžníka bez zbytočného odkladu písomne informo-

vať vymedzené subjekty (súd, veriteľov ...). Dlžník však môže 

vo VPR pokračovať aj po tom, ako nastal jeho úpadok, ak je 

možné dôvodne predpokladať, že dlžník bude schopný 

riadne a včas plniť všetky nové záväzky a dôjde k potvrdeniu 

verejného plánu súdom alebo dlžník odvráti úpadok inak, 

v opačnom prípade je nutné podať návrh na zastavenie VPR. 

Neverejná preventívna reštrukturalizácia 

Dlžník, ktorý je v hroziacom úpadku a voči ktorému ne-

pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo začatia reš-

trukturalizačného konania, môže s jedným alebo s via-

cerými veriteľmi, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky 

Slovenska alebo inej obdobnej inštitúcie v zahraničí, dohod-

núť neverejný plán v neverejnej preventívnej reštrukturalizá-

cii. Neverejný plán posudzuje súd, pričom ten rozhoduje o 

jeho schvaľovaní. Dôležité je však uviesť skutočnosť, že ne-

verejný plán zaväzuje iba veriteľov, ktorí s ním prejavili pí-

somný súhlas. Súd však neverejný plán zamietne, ak zistí, že 

neverejný plán by mohol poškodiť majetkové záujmy verite-

ľov, ktorá nie sú účastníkmi neverejného plánu. 

Procesné ustanovenia 

Zákon obsahuje aj osobitné procesné ustanovenia. Upra-

vuje napr. príslušnosť súdov, otázky dokazovania či niektoré 

osobitné pravidlá (napr. prípustnosť odvolania proti uznese-

niu súdu len v prípade, ak to pripúšťa zákon). Je vhodné tak 

venovať pozornosť aj tejto nemenej dôležitej časti venovanej 

procesným pravidlám. 

Záverom je ešte vhodné doplniť, že prijatím a účinnosťou 

tohto zákona dochádza k transpozícií Smernice Euró-

pskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 

2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o 

oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie 

účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích 

konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o 

reštrukturalizácii a insolvencii). 

Novela obchodného zákonníka 

17. júla 2022 nadobudla účinnosť aj novela obchodného zá-

konníka, ktorá priniesla zmenu najmä v úprave účinnosti pre-

vodu obchodného podielu. Podľa predchádzajúcej právnej 

úpravy boli účinky prevodu väčšinového obchodného podielu 

spojené s jeho zápisom do obchodného registra. Od účin-

nosti novely je prevod obchodného podielu voči spoločnosti 

účinný už doručením zmluvy o prevode obchodného podielu 

spoločnosti, prípadne až účinnosťou zmluvy o prevode ob-

chodného podielu, ak má nastať neskôr. K účinkom prevodu 

obchodného podielu však nedôjde skôr, ako valné zhromaž-

denie vysloví s prevodom súhlas, ak sa tento vyžaduje. 

Zákon o príspevkoch z fondov Eu-

rópskej únie 

K schváleniu zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov 

EÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo dňa 16. 

marca 2022. Cieľom tohto zákona je nastavenie právneho 
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prostredia pre implementáciu nových nariadení EÚ účinných 

od 1. júla 2021 upravujúcich zmeny viacerých pravidiel imple-

mentácie fondov EÚ. Návrh zákona, ktorý upravuje právne 

vzťahy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj a pri vy-

konávaní finančného nástroja z fondov EÚ v programovom 

období 2021 až 2027, určuje i postavenie a právomoci orgá-

nov verejnej správy v procese využívania fondov EÚ i úlohu 

vlády SR a definuje viaceré orgány, napr. orgán zabezpeču-

júci ochranu finančných záujmov EÚ, centrálny koordinačný 

orgán, riadiaci orgán, platobný orgán, koordinačný orgán pre 

finančné nástroje, atď.   

Zákon rovnako stanovuje základné princípy a procesy riade-

nia a kontroly poskytovania príspevku. Súčasťou zákona 

sú okrem toho aj procesné ustanovenia týkajúce sa rozhodo-

vania o žiadosti o poskytnutie príspevku, úprava procesu vy-

sporiadania finančných vzťahov  v prípade, ak je prenajímateľ 

povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť či úprava konfliktu 

záujmov v procese poskytovania príspevku.  

Nový zákon, ktorého väčšina ustanovení je účinná už od 1. 

mája 20225, má zefektívniť súčasný systém kontroly verej-

ného obstarávania pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ. 

Podotýkame však, že sa daný zákon nevzťahuje na poskyto-

vanie príspevku, pomoci alebo podpory podľa zákona č. 

528/2008 Z. z., podľa ktorého sa poskytovala pomoc a pod-

pora pre Slovenskú republiku v rámci viacročného finanč-

ného rámca na roky 2007 až 2013, zákona č. 292/2014 Z. z., 

podľa ktorého sa poskytoval a doteraz poskytuje príspevok 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci 

viacročného finančného rámca rokov 2014 až 2020 ani zá-

kona č. 280/2017, ktorý upravuje poskytovanie dotácií v pô-

dohospodárstve a rozvoji vidieka.   

Novela zákona o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci  

Novela zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorá bola taktiež schválená 16. marca 2022, prináša zmeny 

 

5 s výnimkou ustanovení čl. VI - novely zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktoré nadobudli účinnosť až dňa 1. júla 2022. 

inštitútu bezpečnostného technika a lehoty na spísanie zá-

znamu o registrovanom pracovnom úraze.  

Bezpečnostný technik  

Od účinnosti novely zákona bude existovať len inštitút bez-

pečnostného technika (na rozdiel od súčasnej právnej 

úpravy, ktorá obsahuje aj inštitút autorizovaného bezpečnost-

ného technika), avšak s odbornou spôsobilosťou na úrovni 

súčasného autorizovaného bezpečnostného technika.  

Dôvodová správa k novele zákona uvádza, že cieľom návrhu 

je zabezpečenie jednotnej úrovne odbornosti bezpečnost-

ných technikov a zvýšenie odbornosti osôb, ktoré funkciu 

bezpečnostného technika vykonávajú. Jednotnosť odbornej 

úrovne všetkých bezpečnostných technikov má byť zabezpe-

čená hlavne jednotným overením ich odborných vedomostí 

prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou 

Národným inšpektorátom práce.  

Navrhovaná úprava nepredstavuje pre súčasných autorizo-

vaných bezpečnostných technikov obmedzenie ich práv ani 

povinností. Bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané 

osvedčenie bezpečnostného technika výchovno-vzdelávacou 

inštitúciou do 31. decembra 2022, však budú musieť požia-

dať Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bez-

pečnostného technika. Ak danú povinnosť nesplnia do konca 

prechodného obdobia, t. j. do 31. decembra 2024, stratí ich 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti platnosť.  

Lehota na spísanie záznamu o registrovanom pra-

covnom úraze 

Platná právna úprava stanovuje, že zamestnávateľ je povinný 

registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná 

neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo 

smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného 

úrazu tak, že okrem iného (a teda okrem zistenia príčiny 

a všetkých okolnosti vzniku úrazu a prijatia a vykonania po-

trebných opatrení k zabráneniu opakovania podobného pra-

covného úrazu) spíše záznam o takomto úraze, a to najne-

skôr do 4 dní po oznámení vzniku úrazu. Navrhovaná právna 
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úprava zosúladí túto lehotu s lehotou na zaslanie záznamu 

o vyššie vymedzenom úraze príslušnému inšpektorátu práce 

alebo príslušnému dozoru, a to na 8 dní odo dňa, keď sa za-

mestnávateľ dozvedel, že ide o takýto úraz. 

Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na-

dobudne účinnosť 1. januára 2023.  

Novela zákona o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a zákona 

o službách v zamestnanosti  

Národná rada SR dňa 16. marca schválila i novelu zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti, ktorá 

rozširuje výnimky z nelegálnej práce a z nelegálneho za-

mestnávania a kompetencie inšpektorátu práce.  

Rozšírenie výnimky z nelegálneho zamestnávania 

Súčasná právna úprava stanovuje, že o nelegálnu prácu ani 

o nelegálne zamestnávanie nejde v prípade práce a zamest-

návania, ktoré pre fyzickú osobu – podnikateľa alebo pre 

právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedze-

ným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou 

osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec 

alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak 

tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je 

dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žia-

kom alebo študentom mladším ako 26 rokov.  

Novela však danú výnimku rozširuje aj na spoločnosť s ruče-

ním obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí 

sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo 

súrodencami a na ich príbuzných v priamom rade, súroden-

cov alebo manželov, samozrejme však opäť za splnenia 

podmienky, že títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú po-

berateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú 

žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.  

Kompetencie inšpektorátu práce 

Kým podľa aktuálnej právnej úpravy majú kompetenciu na vý-

kon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociál-

nych vecí a rodiny a inšpektoráty práce, od účinnosti novely 

zákona bude výkon tejto kontroly ponechaný vo výlučnej 

kompetencii inšpektorátov práce. To má prispieť k zefektív-

neniu a k zjednoteniu postupov pri výkone kontroly, v rámci 

ktorých doteraz orgány kontroly postupovali podľa odlišných 

procesných postupov upravených v rozdielnych zákonoch.   

Zmeny súvisiace so zákonom o nelegálnej práci a nelegál-

nom zamestnávaní nadobudnú účinnosť 1. januára 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 

nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď 

bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce 

sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované 

skôr, než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako 

vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 

dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záleži-

tosti uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. 

Je teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, 

čo je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 

manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených 

advokátov tímu Weinhold. 
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