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NOVÉ VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 
zverejnené v zbierke zákonov na portáli  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/ 

 
1.1 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o vydaní 

opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022–119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Minis-
terstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441, ktorým sa usta-
novuje poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/26/ 

Účinnosť: 01.02.2022 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022–119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441, ktorým sa ustanovuje poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého opatrenia je najmä úprava a doplnenie 
ustanovení, ktorými sa precizuje rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva s cieľom zvýšiť transparen-
tnosť, efektívnosť a účelnosť poskytovania týchto dotácií. V opatrení sa upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania 
dotácií v pôsobnosti ministerstva. Aktualizujú sa odkazy na právne predpisy a zvyšuje sa miera transparentnosti a hospodár-
nosti.  
 
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2022. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení 
(www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 2/2022, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na 
webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk. 
 
Dotácie z prostriedkov z hazardných hier sa budú podľa novely výnosy poskytovať transparentne – na základe uzatvorených 
zmlúv, zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. Zrovnoprávnenie s ostatnými poskytovateľmi dotácií zo štátneho rozpočtu 
nastane aj pri vyúčtovaní dotácií – požadovaním relevantných dokladov preukazujúcich účel ich použitia. Podľa vyjadrenia       
MF SR bola zriadená aj odborná hodnotiaca komisia, ktorá bude posudzovať žiadosti o dotácie, čím sa vytvárajú predpoklady 
pre elimináciu prvku subjektívnosti pri rozhodovaní o pridelení dotácií. 

 
Poznámka: 
NKÚ SR pri kontrole prideľovania dotácií z príjmov z odvodov z hazardných hier z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do-
tácií v roku 2021 upozornil na to, že MF SR nemá vytvorený systém rozdelenia a sledovania príjmov z odvodov z hazardných 
hier (KA Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.). MF SR zareagovalo MF SR vydaním 
príslušného opatrenia. Opatrením sa upravujú a doplňujú ustanovenia výnosu, ktorými sa precizuje rozsah, podmienky a spô-
sob poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva s cieľom zvýšiť ich transparentnosť, účelnosť a hospodárnosť.  
 
 

1.2 Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 28/2022 Z. z. o vydaní opatrenia z 
19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnos-
tiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/28/ 
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Účinnosť: 28.01.2022 
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Minis-
terstva kultúry Slovenskej republiky opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-
8898/2021-110/28396, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 
2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. 
 
Z opatrenia sa vypúšťa vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, pretože žiadosť o poskytnutie dotácie bude vygenerovaná po vypl-
není formulára elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie. Súčasne sa z opatrenia vypúšťajú aj prílohy č. 2 a 3 
upravujúce štruktúru povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorými sú popis projektu a rozpočet projektu, keďže 
štruktúra týchto príloh bude určená vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Novela opatrenia ďalej precizuje 
jednotlivé ustanovenia upravujúce prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie, čím reaguje na požiadavky aplikačnej praxe. Cieľom 
zmien je zvýšenie transparentnosti procesu a eliminácia možného konfliktu záujmov. 
 
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2022.Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení 
(www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
 

1.3 Zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/39/ 

Účinnosť: 01.03.2022 

 
Dňa 01. 03. 2022 nadobudol účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudne účinnosť 27.02.2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 357/2015 Z. z.“).  

Predmetnou novelou zákona č. 357/2015 Z. z. sa 

 zefektívňuje výkon administratívnej finančnej kontroly tým, že sa bude môcť vykonávať na základe písomnej ana-
lýzy rizík, 

 umožňuje externalizácia výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste na iný orgán ve-
rejnej správy, 

 zjednodušujú niektoré procesné pravidlá výkonu finančnej kontroly a auditu - napr. spôsob podpisovania vý-
slednej dokumentácie z finančnej kontroly, stanovenie minimálnej lehoty na podanie námietok, precizovanie definície 
zamestnanca, ako aj 

 rozširujú kompetencie auditujúceho orgánu, ktorým je Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu, na uklada-
nie pokút za porušenie zákona o finančnej kontrole a audite. 

 
Viac informácií o novele zákona uvádzame v časti 3. 

 
 

NOVINKY Z EURÓPSKEHO  
DVORA AUDÍTOROV 
 

2.1 Európsky dvor audítorov a metodika 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/WP2022/WP2022_SK.pdf 

 
EDA vytvorila platformu pre metodiku využívanú pri svojej činnosti. 

AWARE – metodika a pokyny 
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Viac podrobností o audítorskom prístupe je možné nájsť v online metodike a poradenskej platforme AWARE . Platforma 
AWARE konsoliduje všetky audítorské zdroje EDA do jedného ľahko prístupného nástroja, ktorý funguje ako praktická podpora 
audítorov pri ich každodennej práci. 
 
Platforma AWARE stanovuje zásady, ktorými sa pri práci EDA riadi, a poskytuje pokyny, ako je uplatňovať v praxi, aby sa 
dosiahla očakávaná kvalita výstupov. Poskytuje pokyny k finančným auditom, auditom zhody a výkonnosti, ako aj k ďalším 
výstupom EDA (preskúmania a stanoviská). 
Informácie o tom, ako je platforma AWARE organizovaná , sa nachádzajú v rámci tejto platformy. 
 
Princípy 
Prístupný webový zdroj auditu pre ECA – alebo AWARE – je metodika a platforma EDA pre poradenstvo. Jeho cieľom je byť 
praktickým zdrojom auditu pre audítorov EDA prostredníctvom jediného prístupového bodu. Komplexný obsah pomáha usmer-
ňovať audítorov pri výbere, plánovaní, vykonávaní a podávaní správ o auditoch a neaudítorských zákazkách (previerky a sta-
noviská) v kontexte EÚ tým najefektívnejším spôsobom. Obsah AWARE vychádza z medzinárodných audítorských štandardov 
a etického kódexu v súlade s jeho záväzkom voči týmto rámcom , najmä Rámec profesionálnych vyhlásení INTOSAI (IFPP), 
medzinárodné štandardy auditu (ISA), ako aj kódexy INTOSAI a IFAC. etiky. Poskytuje usmernenia a osvedčené postupy, ako 
aplikovať prvky noriem uplatniteľných na prácu a kontext EDA. 

 
 AWARE (prístupný webový audítorský zdroj pre EDA)  

 

 
Zdroj: webstránka EDA 

 
 
Výsledky auditov: 
 

2.2 Osobitná správa 02/2022: Energetická efektívnosť v podnikoch – určité úspory energie, 
ale nedostatky v plánovaní a vo výbere projektov 
 
V osobitnej správe, ktorá bola dnes uverejnená, Európsky dvor audítorov (EDA) vyzýva na objasnenie príspevkov 
fondov EÚ k energetickej efektívnosti v podnikoch. Audítori dospeli k záveru, že financovanie EÚ je stále nedostatočne 

https://methodology.eca.europa.eu/aware/
https://methodology.eca.europa.eu/aware/GAP/Pages/Using-aware.aspx
https://methodology.eca.europa.eu/aware/GAP/Pages/ECAs-commitment-to-standards.aspx
https://methodology.eca.europa.eu/aware/
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prepojené s potrebami podnikov. A jeho očakávané výsledky, ktoré nie je možné zachytiť v existujúcom monitorova-
com rámci, pravdepodobne prispejú k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti energetickej efektívnosti len v malej miere. 
Audítori okrem iného našli dôkazy, z ktorých vyplýva, že mnohé projekty mohli uspieť i bez verejnej podpory.  
 
Energetická efektívnosť je dôležitou súčasťou ambície EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Je však stále potrebné 
vynaložiť značné úsilie a podniky zohrávajú dôležitú úlohu. EÚ preto okrem vlastných opatrení členských štátov vyčlenila                
v rokoch 2014 až 2020 značné finančné prostriedky na podporu zlepšenia energetickej efektívnosti v podnikoch.  
 
Audítori konštatovali, že plánovaná úroveň podpory v rámci politiky súdržnosti EÚ sa v posledných rokoch znížila z celkového 
finančného krytia vo výške 3,2 mld. EUR v roku 2016 na 2,4 mld. EUR v roku 2020. Okrem toho sa väčšina výdavkov sústredila 
len v niekoľkých členských štátoch. Len päť z nich (Česká republika, Poľsko, Nemecko, Taliansko a Bulharsko) predstavuje 
približne dve tretiny pridelených výdavkov na energetickú efektívnosť v podnikoch. 
 
„Zlepšenie energetickej hospodárnosti podnikov bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia, má zásadný význam, ak chce EÚ 
dosiahnuť svoj cieľ znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %“, uviedol Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpo-
vedný za túto správu. „Skutočný vplyv financovania EÚ na energetickú efektívnosť podnikov je však zatiaľ nejasný.“  
 
V správe sa spochybňuje skutočná pridaná hodnota financovania EÚ. Je zrejmé, že granty EÚ hrajú úlohu pri prijímaní inves-
tičných rozhodnutí zo strany podnikov. Vo väčšine prípadov však už boli investície, ktoré získali finančné prostriedky, napláno-
vané. Inými slovami, mnohé projekty by sa zrealizovali i bez podpory EÚ. Audítori konštatovali, že aj bez verejnej podpory sú 
investície do energetickej efektívnosti vo všeobecnosti účinné. Podľa odhadov je lacnejšie ušetriť jednu jednotku energie, než 
zaplatiť za rovnaké množstvo elektrickej energie, čo je prevažne využívaný zdroj energie. Po nedávnom náraste cien energie 
to platí ešte viac.  
 
Je ťažké určiť celkový príspevok financovania EÚ. Audítori konštatovali, že posúdenie výkonnosti na úrovni EÚ nie je možné: 
vnútroštátne orgány majú ukazovatele, ale v jednotlivých členských štátoch sa líšia, niekedy dokonca aj v rámci programov toho 
istého členského štátu.  
 
Keďže na úrovni EÚ neboli k dispozícii konsolidované informácie, audítori vykonali vlastné výpočty. Odhadujú, že potenciálne 
úspory plynúce zo spolufinancovaných projektov v podnikoch predstavujú približne 0,3 % úsilia potrebného na dosiahnutie 
cieľov EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030. Inými slovami, projekty energetickej efektívnosti financované Európ-
skou úniou prispejú k plneniu cieľov EÚ len skromnou mierou. 

 
Zdroj: webstránka EDA 

 
 

 

ĎALŠIE NOVINKY  
 

V tejto časti prinášame viac informácií o novele zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite účinnej od 
1. marca 2022 

 

3.1 Zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finanč-
nej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/39/ 

Účinnosť: 01.03.2022 

 
Ako vychádza z dôvodovej správy k novele zákona, mala by mať pozitívny dosah na zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní 
prostriedkov Európskej únie, nakoľko reflektuje implementáciu čl. 74 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
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sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybolovnom a akva-
kultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl,  migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú 
bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len „všeobecné nariadenie“), ktoré predpo-
kladá vykonávanie kontroly na základe analýzy rizík. 
 
Zjednodušenie procesov pri výkone kontroly 
Novela vytvára právny základ na overovanie poskytnutia verejných financií administratívnou finančnou kontrolou len s tými 
skutočnosťami (podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov), ktoré budú určené na základe písomnej analýzy rizík. Uvedená úprava sa zavádza najmä pre účely výkonu finančnej 
kontroly v oblasti implementácie fondov EÚ. Takýmto prístupom sa zefektívni proces výkonu administratívnej finančnej kon-
troly, nakoľko sa zníži administratívna záťaž zamestnancov orgánov verejnej správy vykonávajúcich administratívnu finančnú 
kontrolu. Zefektívnenie výkonu finančnej kontroly zabezpečí aj možnosť podpisovať v odôvodnených prípadoch návrh 
správy/návrh čiastkovej správy a správu/čiastkovú správu z administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na 
mieste len jedným zo zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorý vykonal finančnú kontrolu. Podľa predchádzajúcej práv-
nej úpravy boli potrebné podpisy všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí dané kontroly vykonali. 
 
Externalizácia výkonu kontroly: 
Cieľom zákona je taktiež upraviť možnosť externalizácie výkonu administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na 
mieste. Navrhovanou úpravou sa umožní vykonávať administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste 
iným orgánom verejnej správy, ak tak ustanovia osobitné predpisy. Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia procesných 
pravidiel výkonu finančnej kontroly a auditu.  

Pokuty: 
Podľa § 28 novely má orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na 
mieste, správca kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúci orgán, ktorý vykonáva vládny audit 
alebo hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly alebo auditu, je oprávnený uložiť za nesplnenie povinností uvedených 
v stanovených paragrafoch: 
a) povinnej osobe alebo tretej osobe poriadkovú pokutu do výšky 100 000 eur, 
b) zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do výšky 3 000 eur. 
 
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit 
Zmeny nastali aj vo Výbore pre vnútorný audit a vládny audit. Členmi výboru sú traja zástupcovia ministerstva financií, 
zástupca Úradu vládneho auditu, zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Úradu vlády 
Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupca Úradu pre verejné obstarávanie, zá-
stupca Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Národného bezpečnostného úradu, zástupca Úradu pre dohľad 
nad výkonom auditu a zástupca Slovenskej komory audítorov. Členov výboru vymenúva a odvoláva štatutárny orgán prísluš-
ného orgánu verejnej správy, člena Slovenskej komory audítorov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej komory audítorov. 
Predsedom výboru je zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.“ 
 
Výkon finančnej kontroly na základe písomnej analýzy rizík reflektuje najmä na zjednodušenia, ktoré zakladá nariadenie k im-
plementácii fondov EÚ na nové programové obdobie 2021-2027, pričom v tejto súvislosti sa novelou zákona č. 357/2015 Z. z. 
novelizujú niektoré súvisiace právne predpisy (zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF, zákon o finančných nástrojoch, zákon 
o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti). Zároveň sa novelou zákona č. 357/2015 Z. z. vytvorí pre Finančnú správu 
dostatočný časový priestor na intenzívnu informačnú kampaň a na požadovanú technickú realizáciu indexu daňovej spoľahli-
vosti. 
 
Zdroje: Dôvodová správa (stránka NR SR) a stránka slov-lex 

 
 

3.2 Ďalšie novinky – Zmeny v orgánoch Fondu na podporu športu – novela zákona o Fonde 
na podporu športu schválený vládou SR – jeden z dvoch zákonov z rezortu MŠVVaŠ SR 
 
Vláda schválila 23.02.2022 návrh zákona o Fonde na podporu športu, ktorého cieľom je zlepšenie systému financovania 
športu a športovej infraštruktúry z verejných zdrojov.  
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V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 až 2024 je zámerom návrhu zákona podporiť výstavbu a 
obnovu športovísk a športovej infraštruktúry, upraviť pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov z 
Fondu na podporu športu a aplikovať poznatky z aplikačnej praxe. 
 
Naopak, z činnosti fondu sa vypúšťajú vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenská činnosť v oblasti športu. Upravuje 
sa aj postavenie a predmet činnosti správnej rady, ako napríklad spôsob vymenúvania a odvolávania členov správnej rady, 
zmena počtu členov a spôsob vymenúvania a odvolávania členov dozornej rady. 
 
Fond na podporu športu by už nemal na vyhodnotenie výziev povinne zriaďovať odborné komisie, zrušiť by sa mali aj športové 
poukazy. Po novom má prebrať výkonnú právomoc od správnej rady riaditeľ fondu, ktorý sa zároveň stáva ďalším 
orgánom inštitúcie. "Riaditeľa vymenúva a odvoláva správna rada na základe výberového konania," priblížili predkladatelia. 
Zmeny sa týkajú aj 11-člennej správnej rady, členov tohto orgánu už nebude menovať vláda, ale minister školstva. Zároveň 
nominantov za Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len „SOŠ“V), Slovenský paralympijský výbor (ďalej len „SPV“), 
Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja musí schváliť najvyšší orgán príslušnej športovej organizácie.  

Po novom už kandidát na člena správnej rady nemusí spĺňať podmienku riadiacej či odbornej praxe v oblasti športu. "Aplikačná 
prax preukázala, že na rozhodovanie správnej rady nie je takáto prax nevyhnutná," objasnili predkladatelia.  

Znížiť sa má tiež počet členov dozornej rady z doterajších piatich na troch, pričom sa menia inštitúcie, ktoré navrhujú členov 
dozorného orgánu – nebude to už SOŠV a SPV, ale Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR. "Zámerom je, 
aby neboli členmi dozornej rady nominanti športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov a 
príspevkov z fondu," dodali predkladatelia. Na hodnotenie výziev už nebude obligatórne potrebné zriaďovať hodnotiace komi-
sie.  

"Podľa doterajšieho právneho stavu sa museli odborné komisie zriaďovať obligatórne, pričom aj keď sa výzvy doposiaľ vypiso-
vali najmä na športovú infraštruktúru, na fonde boli zriadené aj ďalšie odborné komisie, ktoré nevykonávali žiadnu činnosť. 
Touto zmenou sa dosiahne zvýšenie efektivity a aj odbornosti posudzovania a hodnotenia žiadostí o príspevky profesionálnymi 
zamestnancami kancelárie fondu," vysvetlil rezort školstva.  

Návrh novely tiež upravuje percento, ktoré je fond povinný použiť na podporu výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry 
či organizáciu významných súťaží. Mení sa zo súčasných 95 na 85 percent. "Dôvodom tejto zmeny je skutočnosť, aby viac 
prostriedkov mohlo ostať na prípadnú mimoriadnu podporu a podporu rozvoja pohybových aktivít a športu mládeže do 18 rokov 
veku," vysvetlilo MŠVVŠ. Navrhuje sa aj zrušenie športových poukazov. "Doterajšia úprava sa javí ako nevyhovujúca.“  

Zároveň sa plánujú zaviesť voľnočasové poukazy na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov, a to 
samostatným zákonom," dodáva ministerstvo.  

Novela má platiť od júna 2022. Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019.  

Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj 
športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. 

Zdroj: webstránka MŠVVaŠ SR 

 
 

3.3 Ďalšie novinky – Nové finančné limity pre nadlimitné zákazky, pre nadlimitnú koncesiu 
a finančný limit pri súťaži návrhov – platné od 01.01.2022 
 
Dňom 1. januára 2022 vstúpila do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) pod 
č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú kon-
cesiu a finančný limit pri súťaži návrhov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/493/20220101. Výšku limitov 
úrad mení každé dva roky na základe delegovaného nariadenia vydaného  Európskou komisiou. 
 
Úrad v tejto súvislosti vydal všeobecné metodické usmernenia č. 4, č. 5 a č 6 týkajúce sa nových finančných limitov: 
 
 Finančné limity platné od 01.01.2022  
 Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným 

obstarávateľom platné od 01.01.2022  
 Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 01.01.2022  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/493/20220101
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3180/VMU_4-2021
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3181/VMU_5-2021
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3181/VMU_5-2021
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/3182/VMU_6-2021


8 
 

 

PREHĽAD ZMIEN  
PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPISOV EÚ 
 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v januári a vo februári 2022 je uvedený v prílohe 
1 Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR. Príloha 2 obsahuje právne predpisy, prijaté v decembri v súvislosti s ocho-
rením COVID-19. 

4 


