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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 Zákon č. 66/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Envi-

ronmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

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

 

Účinnosť: 15.03.2022 
 
Z novely zákona o Environmentálnom fonde vyplýva, že začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré 
podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. Zvýšiť sa majú aj prostriedky na správu 
fondu do výšky troch percent z jeho ročného príjmu. 
 

Envirofond má zvýšiť kontroly žiadostí 

Fond má každý rok zverejniť špecifikácie na predkladanie žiadostí do 31. marca. "Súčasne budú jednotlivé špecifikácie činností 
zverejňované samostatne a nie ako jeden dokument pre všetky činnosti, ako to bolo doteraz, v dôsledku čoho budú jednotlivé 
špecifikácie pre žiadateľov prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie," píše sa v dôvodovej správe k novele. 

Zvýšenie prostriedkov na správu fondu má podľa ministerstva životného prostredia skvalitniť činnosť fondu. Zabezpečiť sa má 
zriadenie elektronickej schránky. Tá by mala umožniť elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie financií z rozpočtu enviro-
fondu. 

Rezort uvádza, že pre ďalšie pôsobenie fondu je potrebná elektronická komunikácia so žiadateľmi vrátane automatizovaného 
spracovávania a vyhodnocovania podaných žiadostí o podporu. Envirofond má tiež zvýšiť kontroly a preverovanie žiadostí. 

"Navrhované zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore 
s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky," tvrdí ministerstvo. 

Novou legislatívou sa majú podporiť obce, ktoré katastrálnym územím zasahujú do národných parkov. Podpora má byť zame-
raná na modernú a ekologickú infraštruktúru, zníženie svetelného znečistenia, spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, 
informačné centrá zamerané na ochranu národných parkov, formy turizmu a environmentálneho vzdelávania, praktickú staros-
tlivosť a manažment chránených častí prírody a krajiny. Zabezpečiť sa má tiež ochrana a starostlivosť o životné prostredie na 
území chránených vodohospodárskych oblastí. 

Envirorezort pripomína, že zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia prídu obce o výpadok 
príjmov z dane z nehnuteľnosti. Výpadok by tak podľa neho mohol byť sanovaný podporou. Novela je účinná od 15. marca. 
 
 

1.2 Zákon č. 65/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej inves-
tičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kto-
rým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení ne-
skorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/65/ 

 

Účinnosť: 15.03.2022 
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Investičná pomoc bude aj pre podniky postihnuté pandémiou 

Prezidentka podpísala aj novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci. Prijímateľom investičnej pomoci sa uľahčí plnenie 
povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. 

Investičnú pomoc zároveň bude možné poskytnúť aj subjektu, ktorý sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie. 

Predkladatelia novelou reagovali na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Pri prijímateľoch in-
vestičnej pomoci pandémia podľa nich priamo ovplyvnila schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej 
pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, respektíve rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. 

Predkladatelia poukázali na to, že porušenie povinností a podmienok na poskytnutie investičnej pomoci by mohlo viesť až k 
rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, respektíve schválení investičnej pomoci. 

Keďže pandémia má vo všeobecnosti priamy aj nepriamy vplyv na schopnosť podnikateľských subjektov udržať pracovné 
miesta, cieľom návrhu zákona je uľahčiť prijímateľom investičnej pomoci plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vy-
tvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. 

Ak k zániku vytvoreného nového pracovného miesta došlo v období vymedzenom osobitným predpisom, nariadením komisie, 
pracovné miesto sa má považovať za udržané. 

Návrhom zákona sa zároveň zaviedla dočasná výnimka, v zmysle ktorej možno poskytnúť investičnú pomoc aj takému subjektu, 
ktorý je podnikom v ťažkostiach. 
 
 

1.3 Zákon č. 64/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta-
rávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia niektoré zákony  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/64/  

Účinnosť: 31.03.2022 
 

Novela, ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky 
aj novinky pri stavebných prácach. Čo dôležité sa mení? 

Dňa 7.10.2021 Národná rada SR schválila dlho pripravovanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo len „ZVO“), ktorá do verejného obstarávania prináša inovačné prvky. Predovšetkým 
si od nej možno sľubovať zjednodušenie pravidiel pre nakupovanie za verejné prostriedky, avšak dôraz kladie aj na posilnenie 
odbornosti zavedením konceptu profesionalizácie. 

Za inovačné prvky, z ktorých väčšina bude účinná od 31.03.2022, možno označiť zavedenie verejnej politiky otvorenej 
komunikácie, posilnenie nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie, zavedenie stopky obchodovania so štátom 
pre vymedzených verejných funkcionárov, či zavedenie inštitútu nedôvodných námietok. Ako sa teda novela dotkne tak 
obstarávateľov, ako aj záujemcov a uchádzačov? 

Aktualizácia k 16.3.2022: Dňa 16. marca 2022 Vláda SR schválila ďalšiu novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá v skrá-
tenom legislatívnom konaní smeruje do parlamentu. Jej účinnosť sa navrhuje v jednom bode dňom vyhlásenia a vo zvyšných 
ustanoveniach od 1. apríla 2022. Návrh zákona obsahuje dve oblasti úprav - doplnenie mechanizmu na obmedzenie účasti vo 
verejnom obstarávaní a zjednotenie podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimo-
riadnej situácie. 

Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 4 a nadväzujúce ustano-
venia § 40 a 41) sa navrhuje s cieľom umožniť vláde Slovenskej republiky nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení 
s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne. Dôvodom je umožniť vláde Slovenskej re-
publiky reagovať na situácie, kedy je najmä z bezpečnostného hľadiska potrebné, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v 
určitých oblastiach nevstupovali do zmluvných vzťahov s dodávateľmi z konkrétnych krajín. 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Zjednocujúca úprava použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie odstraňuje 
zjavnú chybu v právnej úprave, ktorá umožňovala použitia výnimky (podľa § 11 ods. 2) len pre civilné zákazky a len pre verej-
ných obstarávateľov. 

Limity vo verejnom obstarávaní od 31.03.2022 

V článku Aké zmeny sa chystajú vo verejnom obstarávaní od 1. 1. 2022  sú uvedené plánované zmeny vyplývajúce z návrhu 
novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré, ako i ďalšie, následne Národná rada Slovenskej republiky prijala. Dotýkajú sa 
nielen procesu verejného obstarávania a činnosti zadávateľov pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, ale i chodu 
Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj len „úrad“).   

Prvou podstatnou zmenou, ktorá bola schválená v zmysle pôvodného návrhu zákona, je zmena limitov vo verejnom obsta-
rávaní. Tieto totiž novela ZVO zvyšuje, čím napríklad umožňuje neaplikovať zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkách 
s predpokladanou hodnotou nižšou až ako 10 000 eur  v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 
zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. T. j. nákupy rovnakého tovaru, napríklad kancelárskych potrieb, 
v priebehu roka, resp. počas platnosti zmluvy nepresahujúce sumu 10 000 eur bude možné od budúceho roka nakupovať úplne 
bez aplikácie ZVO. Nebude potrebné sledovať ani aspoň minimálne štandardy nevyhnutné pri nákupe tovarov spadajúcich do 
zákazky s nízkou hodnotou, pretože až nad sumou 10 000 eur  začnú pravidlá pre zákazku s nízkou hodnotou, pri ktorej je už 
aplikácia zákona o verejnom obstarávaní nevyhnutná. 

Novela zákona o verejnom obstarávaní sa výrazne dotkla aj limitov zákazky s nízkou hodnotou, od čoho je možné predpokladať 
jednoduchšie a rýchlejšie zabezpečovanie tovarov a služieb za stále udržateľnej hospodárskej súťaže. 

Je potrebné zdôrazniť, že pod zvýšením limitov si netreba hneď predstavovať svojvôľu a nekontrolovateľnosť postupov pri 
obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, či dokonca úplný zánik povinnosti konať podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ bude aj naďalej napríklad pri zákazkách na stavebné práce s hodnotou rovnou či vyššou ako           
180 000 eur, či pri zákazkách na dodanie tovaru okrem potravín a na poskytnutie služieb s hodnotou rovnakou alebo vyššou 
ako 70 000 eur povinný zverejniť výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania takejto zá-
kazky vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy. 

Elektronizácia vo verejnom obstarávaní od 31.3.2022 

Platná právna úprava umožňuje prostredníctvom elektronického trhoviska obstarávať tovary a služby bežne dostupné na trhu. 
Možnosť obstarávať tovary a služby elektronickými prostriedkami zostane zachovaná aj po tom, ako novela ZVO nadobudne 
účinnosť, avšak ňou zmenený koncept rozšíri možnosti elektronického obstarávania aj na iné, ako len na trhu bežne dostupné 
tovary a služby.  Z toho vyplýva, že už nebude potrebné selektovať a elektronicky obstarávať aj napríklad také tovary, ktoré sú 
vyrábané na základe osobitných požiadaviek objednávateľa, akými môžu byť napríklad okná na mieru (v neštandardizovanej 
veľkosti či farbe) a pod. 

Uvedené zmeny v prvom rade menia dnešnú úpravu elektronického trhoviska, ako je vyššie uvedené, obmedzenú na bežne 
dostupné tovary a služby, na všeobecnú úpravu elektronickej platformy, ktorá bude slúžiť na verejné obstarávanie v podli-
mitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou v plnom rozsahu. Pojem elektronické trhovisko sa tak vytratí zo zákona 
o verejnom obstarávaní a po novom budeme používať označenie „elektronická platforma“, ktorá bude funkčne iným, rozšíre-
ným systémom, ktorý však bude budovaný v podstate zlúčením existujúcich systémov elektronického trhoviska (EKS) a infor-
mačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO). 

Nástupníctvo a verejné obstarávanie 

Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou tak bude možné obstarávať prostredníctvom jedného systému. Pri nadlimit-
ných zákazkách ale bude aj naďalej možné využívať aj súkromné obstarávacie elektronické systémy. Je potrebné upozorniť, 
že od 1. 8. 2022 na elektronickú komunikáciu bude možné použiť už len úradom evidované prostriedky. 

Elektronická platforma, vrátane všetkých na nej zverejnených informácií, bude verejne prístupná aj na nej priamo neregistrova-
ným osobám. Prostredníctvom elektronickej platformy bude možné obstarávať aj stavebné práce a pre podlimitné zákazky 
bude jej využitie povinné.   

Stavebné práce bude možné obstarávať cez elektronickú platformu. 

V nadväznosti na zriadenie elektronickej platformy sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v rámci obstarávania podlimit-
ných zákaziek na tovary alebo služby bežne dostupné (t. j. zákazka nad 100 000 eur, nakoľko uvedená suma bude po novom 
predstavovať hornú hranicu zákazky s nízkou hodnotou, nad ktorou už platia prísnejšie pravidlá pre obstarávanie tzv. podlimit-
ných zákaziek) budú môcť dokonca rozhodnúť, akou cestou sa vydajú. T. j. či použijú postup, ktorý už dnes poznáme ako tzv. 

https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/zmeny-vo-verejnom-obstaravani-od-1-1-2022
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/nastupnictvo-a-verejne-obstaravanie
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elektronické trhovisko (zverejnenie ponuky v elektronickom priestore) alebo aplikujú ďalší nový zjednodušený postup osobitne 
upravený pre obstarávanie služieb upravených v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní (akými sú napríklad iné služby pre 
verejnosť, zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby a pod.), ktorý zavádza táto veľká novela ZVO. 

Priame rokovacie konanie od 31.03.2022 

Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje, za striktne vymedzených podmienok, uzatvoriť zmluvu aj jediným nesúťažným po-
stupom, ktorým je priame rokovacie konanie. Pri priamom rokovacom konaní totiž zadávateľ vyzve jedného konkrétneho 
záujemcu, s ktorým rokuje o podmienkach zmluvy. Priame rokovacie konanie je však použiteľné len v skutočne výnimočných 
prípadoch, v ktorých aplikácia súťažného postupu neprichádza do úvahy z logických či praktických dôvodov, napríklad ak na-
stane mimoriadna nepredvídateľná udalosť nespôsobená verejným obstarávateľom, kde časová tieseň vylučuje čakať na vy-
hodnotenie verejného obstarávania alebo je potrebné zakúpiť jedinečný tovar, napríklad umelecké dielo pre galériu, ktoré exis-
tuje len jedno jediné na svete a teda súťaž je z povahy veci vylúčená a pod. 

Vestník verejného obstarávania – ako v ňom vyhľadávať 

Novela ZVO prináša novinku, ktorou je aplikácia tohto nesúťažného postupu aj v takom prípade, pokiaľ by v priebehu zmluv-
ného plnenia na základe zmluvy, ktorá ale bola výsledkom súťažného postupu (napr. verejná súťaž) nebolo možné úspešným 
uchádzačom zákazku aj skutočne splniť. T. j. ak verejný obstarávateľ vyhlásil súťaž, vybral výherného uchádzača, uzatvoril 
s ním zmluvu, táto sa začala plniť, avšak v dôsledku určitých skutočností nie je možné dospieť do sledovaného cieľa a zákazku 
splniť v zazmluvnenom rozsahu. Podľa novely ZVO vznikne verejnému obstarávateľovi možnosť v takom prípade uzavrieť 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa v pôvodnom verejnom obstarávaní na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako 
ďalší v poradí, avšak len za splnenia niektorej z nasledovných podmienok, a to: 
 
 ak platne odstúpi od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia povinnosti pôvodného 

dodávateľa, alebo 
 ak pôvodný dodávateľ v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo zmluvnými podmienkami odstúpi od 

pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo 
 pôvodný dodávateľ stratí v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody schopnosť splniť zmluvný záväzok. 
 
Uvedené situácie v súčasnosti verejným obstarávateľom komplikujú zabezpečenie tovarov a služieb najmä pri zákazkách vo 
vyšších hodnotách a výrazne predlžujú, čím i predražujú, celkový proces verejného obstarávania. Vďaka novele by sa malo 
zabezpečiť plynulé pokračovanie v plnení zákazky bez toho, aby bol verejný obstarávateľ nútený absolvovať niekoľkomesačné 
nové verejné obstarávanie, a tým de facto zdieľal negatívne následky spôsobené dodávateľom, ktorý si nesplnil povinnosti 
alebo stratil schopnosť splniť zmluvný záväzok. 

Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou od 31.03.2022 

Zvýšenie limitov zákaziek s nízkou hodnotou nie je jedinou zmenou, ktorú im novela priniesla. Je možné konštatovať, že v sú-
časnosti platné pravidlá smerujú k splneniu základného účelu zákona o verejnom obstarávaní dodržiavaním princípov verej-
ného obstarávania, akými je napríklad nediskriminácia, transparentnosť, princíp rovnakého zaobchádzania a pod. 

Keďže elektronizácia verejného obstarávania sľubuje práve výraznú transparentnosť v procesoch verejného obstaráva-
nia, vznikne v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou obstarávateľom aj ďalšia nová povinnosť. Ak sa rozhodnú 
vyzvať na predloženie ponúk viac hospodárskych subjektov, budú musieť použiť funkcionalitu elektronickej platformy. Nebude 
teda stačiť osloviť ich napríklad prostredníctvom e-mailu, ako to fungovalo doposiaľ. 

Výzva na predloženie ponúk pre viac subjektov len cez elektronickú platformu. 

Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hos-
podárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a bude povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovna-
kého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ bude aj naďalej povinný postupovať v súlade s princípom tran-
sparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na 
použité prostriedky komunikácie. 

Žiadosť o nápravu a námietky vo verejnom obstarávaní od 31.03.2022 

Novela sa nedotýka len elektronizácie v postupoch obstarávania tovarov a služieb, ale aj revíznych postupov. Revíznymi po-
stupmi podľa ust. § 163 zákona o verejnom obstarávaní sú tzv. žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstará-
vateľovi alebo osobe podľa § 8 ZVO pred uzavretím zmluvy a dohľad nad verejným obstarávaním. 

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/vestnik-verejneho-obstaravania
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Žiadosť o nápravu predstavuje revízny prostriedok umožňujúci uchádzačom, záujemcom, účastníkom či iným subjektom, ktoré 
by mohli byť dotknuté, zabezpečiť nápravu v podmienkach verejného obstarávania ešte skôr, ako dôjde k uzatvoreniu 
zmluvy s úspešným uchádzačom, a to priamo vyhlasovateľom verejného obstarávania. O žiadosti o nápravu tak nerozhoduje 
úrad. Pokiaľ napríklad záujemca po preštudovaní súťažných podkladov zistí, že niektorá z podmienok požadovaných verejným 
obstarávateľom je diskriminačná (vyžaduje dodanie určitého tovaru len od konkrétneho výrobcu, hoci daný tovar na trh produ-
kujú viacerí a pod.), podá mu žiadosť o nápravu spôsobom a v lehotách upravených priamo zákonom, t. j. buď v elektronickej 
podobe funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa realizuje komunikácia vo verejnom obstarávaní 
alebo v listinnej podobe, ak tento prostriedok neumožňuje doručenie žiadosti elektronicky. 

Je potrebné zdôrazniť, že podľa novely zákona o verejnom obstarávaní už nebude možné predkladať opakovane tým istým 
žiadateľom identickú žiadosť o nápravu. Podľa nového znenia § 165 ods. 4 ZVO sa takouto žiadosťou už verejný obstará-
vateľ nebude zaoberať. Novela tým reflektuje na problémy z aplikačnej praxe. Uvedené ale nevylučuje možnosť podať žiadosť 
o nápravu v rovnakej veci iným žiadateľom. V takom prípade totiž nepôjde o totožnú vec a verejný obstarávateľ bude povinný 
sa ňou zaoberať a vybaviť ju. 

Konanie o námietkach predstavuje revízny proces, ktorý oprávňuje samotného účastníka verejného obstarávania napádať po-
stup obstarávateľa. Ide o osobitný druh konania správneho orgánu úradu, prostredníctvom ktorého vykonáva dohľad nad dodr-
žiavaním povinností obstarávateľa a účastníkov procesu verejného obstarávania na základe námietky doručenej napr. uchá-
dzačom, záujemcom a pod. Námietky sa vždy doručujú aj zadávateľovi verejného obstarávania ako aj úradu. 

Možno však konštatovať, na čo bolo v článku Aké zmeny sa chystajú vo verejnom obstarávaní od 01.01.2022 upozornené, že 
námietky sú aj určitým nástrojom, ktorého zneužívaním dochádza k umelému a nevhodnému predlžovaniu procesu verejného 
obstarávania. Zneužívanie námietok a umelé predlžovanie procesu verejného obstarávania je zvlášť aktuálne pri projektoch 
financovaných z fondov EÚ, pri ktorých existujú striktné lehoty na ich čerpanie. Zároveň však predstavuje hrozbu pre hospo-
dársky a sociálny rozvoj štátu napr. v súvislosti s odkladanými strategickými projektami. 

Novela zákona o verejnom obstarávaní si preto posvietila aj na túto oblasť právnej úpravy a do znenia ust. § 170 vložila odsek 
8, ktorý zakazuje podať zjavne nedôvodnú námietku. Námietka sa za zjavne nedôvodnú bude považovať vtedy, ak bude 
celkom zjavne slúžiť na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo bude viesť 
k nedôvodným prieťahom v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného. 

Ako konkrétny praktický prípad nedôvodných námietok možno uviesť situáciu, ak boli námietky podané osobou, ktorá reálne 
neuskutočňuje hospodársku činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky – t. j. tzv. schránková firma. Účelom novej úpravy týkajúcej 
sa nedôvodných námietok by tak malo byť zabránenie podaniu špekulatívnej námietky od osoby, ktorá samotná a ani 
žiaden z jej priamych alebo nepriamych spoločníkov (ak ide o obchodnú spoločnosť) reálne nevykonáva relevantnú podnika-
teľskú činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky, t. j. námietky, ktorej cieľom nie je dosiahnuť nápravu vo verejnom obstarávaní, 
ale toto umelo predĺžiť. 

Žiadne námietky pri stavebných prácach do 800 000 eur. 

Okrem uvedených prípadov sa novela zaoberá aj ďalšími otázkami, ktoré by mali taktiež pomôcť napríklad pri zabezpečovaní 
výstavby tzv. nájomných bytov. Po novom už totiž nebude možné vôbec podávať námietky pri zadaní zákazky na uskutočne-
nie stavebných prác v prípade, že predpokladaná hodnota tejto zákazky bude nižšia ako 800 000 eur. Právo podať žiadosť o 
nápravu ale zostáva zachovaná. 

Účinnosť novely zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022 

Tieto, ako i ďalšie zmeny, budú účinné od 31.03.2022, s výnimkou zmeny upravujúcej možnosť použiť na elektronickú komuni-
káciu výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname prostriedkov vedenom úradom, ktorá začne od 01.08.2022, či usta-
novení o profesionalizácii vo verejnom obstarávaní, ktoré budú účinné od 31.03.2024. Všetky majú priniesť skvalitnenie a zrých-
lenie verejných súťaží. 

Ďalšia novela zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 64/2022 Z. z.) 

Dňa 16.02.2022 Národná rada SR schválila ďalšiu novelu zákona o verejnom obstarávaní, zákon č. 64/2022 Z. z., ktorá sa 
dotkla hneď niekoľkých oblastí. S účinnosťou od 31.03.2022 bude podľa nej platiť aj nová výnimka z aplikácie zákona o 
verejnom obstarávaní, t. j.  na obstaranie podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predmetom bude dodanie 
krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice, nebude potrebné použiť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. 

Verejní obstarávatelia či obstarávatelia v prípade zrušenia verejného obstarávania už nebudú musieť vo svojom profile zve-
rejňovať napr. zápisnicu z otvárania ponúk, z vyhodnotenia ponúk či správu podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní. Zákon 
č. 64/2022 Z. z. sa tým snaží nielen administratívne odbremeniť zadávateľov zákaziek, súčasne zamedzuje uchádzačom v 

https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/zmeny-vo-verejnom-obstaravani-od-1-1-2022
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prípade opakovania verejného obstarávania čerpať informácie z ponúk predložených inými hospodárskymi subjektami v pôvod-
nom (zrušenom) verejnom obstarávaní. 

Od 31.03.2022 dochádza taktiež k úprave pravidiel nakladania s kauciou uhradenou za podané námietky. Kontrola verejného 
obstarávania pred uzatvorením zmluvy na základe podaných námietok je jedným z revíznych postupov realizovaných úradov. 
Jednou z podmienok uskutočnenia takéhoto prieskumu je však úhrada kaucie navrhovateľom, t. j. osobou, ktorá námietky 
podala. S ohľadom na nové znenie ust. § 172 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní dôjde k prepadnutiu kaucie v celej 
výške len v tom prípade, ak úrad rozhodnutím zamietne námietky v celom rozsahu. Z toho vyplýva, že pokiaľ by úrad v časti 
námietok navrhovateľovi vyhovel, kauciu mu v celej výške vráti. 

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zmeny-vo-verejnom-obstaravani-od-
31-3-2022 Podnikajte.sk 
 
 

1.4 Zákon č. 101/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy  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/2022/101/ 

Účinnosť: 01.04.2022 
 

Na Slovensku sa zavedú limity verejných výdavkov v rámci novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Právnu 
normu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

O zavedení limitu verejných výdavkov hovorí pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý je tiež súčasťou novely. Doplnil do zákona 
ich definovanie aj spôsob jeho určenia. Limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo 
rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Vypočítavať ho bude Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). 
Nevzťahuje sa napríklad na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) či prostriedky 
štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ. 

Limit verejných výdavkov bude prvýkrát platiť v rozpočtovom roku 2023. V ôsmom volebnom období Národnej rady (NR) 
SR sa limit verejných výdavkov určuje na roky 2023 až 2025. Nedodržanie limitu verejných výdavkov na roky 2023 a 2024 
sa nebude považovať za porušenie povinnosti podľa tohto zákona. 

Na posilnenie strednodobej záväznosti rozpočtu sa limit výdavkov stanovuje na každý rok volebného obdobia. Na dosiahnutie 
cieľa dlhodobej udržateľnosti verejných financií je podľa spoločnej správy z výborov samotný limit výdavkov potrebné napojiť 
na výsledkové ciele štrukturálneho salda. Výpočet plánovanej hodnoty štrukturálneho salda potrebného na výpočet limitu ve-
rejných výdavkov sa zároveň automatizuje bez potreby určenia cieľov vládou. 

Limity verejných výdavkov bude schvaľovať Národná rada SR. Uznesenie NR SR má obsahovať hodnotu limitu verejných 
výdavkov na jednotlivé roky a uverejňovať sa bude v Zbierke zákonov. 

Zavádza sa tiež povinnosť, aby počas uplatňovania opatrení podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a potreby 
prijímať opatrenia na zlepšenie hospodárenia SR boli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s dôsledkom na prekročenie limitu 
verejných výdavkov predkladané a prerokované už vo výboroch parlamentu. 

Aktualizácia stanoveného limitu má zohľadniť prípadné odchýlenia v odhadoch jednotlivých rozpočtových položiek či identifiko-
vané neplnenie výdavkového limitu v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Podobne sa v aktualizácii limitu zohľadní potreba 
uplatňovania sankčných mechanizmov vychádzajúcich z uplatňovania sankcií dlhovej brzdy. Určujú sa aj ďalšie situácie, keď 
sa limity výdavkov aktualizujú. Zákon rieši i fungovanie limitu výdavkov počas ekonomickej krízy a po jej skončení. Nad rámec 
limitu verejných výdavkov bude možné realizovať výdavky z účelovo určených príjmov, napríklad darov, grantov, transferov. 

Zavedú sa tiež odstupňované reputačné sankcie pre vládu pri nesplnení limitu výdavkov za predchádzajúci rok. Povin-
nosť pre vládu požiadať parlament o hlasovanie o vyslovení dôvery vláde je obmedzená na situáciu, keď opakovane nesplní 
limit výdavkov s výraznou odchýlkou a sankciu znáša vláda v tom istom volebnom období, keď došlo k opakovanému nesplneniu 
limitu. 

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy mal byť pôvodne vykonávacím zákonom, ktorý mal zaviesť výdavkové 
limity do rozpočtového procesu. Pozmeňujúcim návrhom sa však upravil tak, že tieto limity zavádza. 

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zmeny-vo-verejnom-obstaravani-od-31-3-2022
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zmeny-vo-verejnom-obstaravani-od-31-3-2022
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/101/
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021809&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1026507&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021809&f=3


8 
 

Záväzné limity verejných výdavkov mala pôvodne zaviesť novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, 
ktorá sa však presunula až na júnovú schôdzu. V koalícii totiž nebola dohoda na tomto ústavnom zákone. Výdavkové limity sú 
aj míľnikom v pláne obnovy. Rokovania o dlhovej a daňovej brzde by mali pokračovať neskôr. 

Zdroj: verejná správa SR (vssr.sk) 
 
 

NOVINKY Z EURÓPSKEHO  
DVORA AUDÍTOROV 
 

2.1 Audítori EÚ skontrolujú podporu EÚ pre pracovníkov počas pandémie 
 
Po vypuknutí pandémie COVID-19 v roku 2020 členské štáty zaviedli systémy na podporu pracovníkov, 
ktorých živobytie bolo negatívne ovplyvnené zatvorením viacerých odvetví hospodárstva EÚ. EÚ poskytla 

na tieto opatrenia vlastnú podporu v podobe nástroja SURE – dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti 
v núdzovej situácii. Tento systém umožnil EÚ poskytnúť úvery do výšky 100 mld. EUR na podporu vlastných systémov 
členských štátov zameraných na podporu pracovníkov, ktorých príjem bol v dôsledku pandémie ohrozený. Európsky 
dvor audítorov pripravuje audit s cieľom určiť, či Európska komisia účinne reagovala na riziko nezamestnanosti súvi-
siacej s pandémiou v EÚ prostredníctvom nástroja SURE.  
 
Nástroj SURE bol vytvorený a implementovaný v reakcii na prehlbujúcu sa krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Bol navrh-
nutý ako doplnok k vlastným systémom členských štátov na zachovanie zamestnanosti počnúc tradičnými režimami skráteného 
pracovného času a mzdových dotácií pre pracovníkov až po nové systémy podpory príjmu pre samostatne zárobkovo činné 
osoby. Z nástroja SURE sa môžu podporiť aj niektoré opatrenia súvisiace so zdravím. Nástroj SURE predstavuje významný 
pokrok v spôsobe financovania EÚ, keďže sa financuje prostredníctvom úverov, ktoré Komisia získala na kapitálových trhoch. 
Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté 19 členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na nástroji, aby ich použili vo vnútroštátnych 
systémoch reakcie na COVID-19. Na prejav solidarity sa však všetkých 27 členských štátov EÚ dohodlo na spoločnom ručení 
za pôžičky. Ak členský štát v budúcnosti nesplatí pôžičky, všetky ostatné členské štáty môžu byť spoločne zodpovedné za 25 
% celkovej výšky úveru v pomere k ich relatívnej prosperite. Zvyšok je zaručený z rozpočtu EÚ. 
 
„Z najnovších odhadov vyplýva, že v roku 2020 získalo podporu v rámci nástroja SURE približne 31 miliónov ľudí a 2,5 milióna 
spoločností,“ uviedla Iliana Ivanova, členka EDA, ktorá bude viesť audit. „Takmer 90 mld. EUR už bolo vyplatených. Ide o 
obrovský objem podpory EÚ. Chceme preskúmať, či reakcia Európskej komisie bola účinná, pokiaľ ide o jej cieľ pomôcť pra-
covníkom a podnikom v EÚ zasiahnutým krízou zachovať pracovné miesta. Závery a odporúčania našej audítorskej správy 
pomôžu EÚ poučiť sa z podobných systémov, ak sa kríza v tomto rozsahu opäť niekedy objaví. “  
 
Audítori posúdia, či opatrenia Komisie v súvislosti s nástrojom SURE boli včasné a primerané a či Komisia vypracovala 
spoľahlivý rámec na monitorovanie a podávanie správ o vykonávaní nástroja.  
 
Základné informácie  
Nástroj SURE je dočasný nástroj zameraný na podporu vlastných reakcií členských štátov na vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 na zamestnanosť. Do konca januára 2022 Rada EÚ schválila finančnú podporu v rámci tohto systému vo výške 
takmer 95 mld. EUR, z ktorej už bola vyplatená suma 90 mld. EUR.  
 
Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu. Nemali by sa považovať 
za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Podkladový dokument k auditu 01/2022, „Podpora na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE)”, je k dispozícii v angličtine na webovom sídle EDA. 
 
Zdroj: webstránka EDA 

 
 
Výsledky auditov: 
 

2 
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2.2 Osobitná správa 05/2022: Kybernetická bezpečnosť inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ: Cel-
ková pripravenosť nezodpovedá hrozbám  
 
Orgány EÚ musia zlepšiť svoju pripravenosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Počet kybernetických útokov na orgány EÚ 
prudko narastá. Úroveň kybernetickej pripravenosti sa v jednotlivých orgánoch EÚ líši a celkovo nezodpovedá silnejúcim hroz-
bám. Keďže orgány EÚ sú úzko prepojené, slabé miesto v jednom z nich môže vystaviť bezpečnostným hrozbám aj ostatné. 
Toto je záver osobitnej správy Európskeho dvora audítorov, v ktorej sa analyzuje, ako sú na kybernetické hrozby pripravené 
riadiace orgány EÚ.  
 
Audítori odporúčali, aby sa zaviedli záväzné pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvýšil objem zdrojov, ktoré má 
k dispozícii tím reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT-EU). Podľa audítorov by Európska komisia mala tiež ďalej pod-
porovať spoluprácu medzi orgánmi EÚ, a tím CERT-EU a Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť by sa 
mali viac zamerať na tie orgány EÚ, ktoré majú s riadením kybernetickej bezpečnosti menej skúseností.  
 
Počet závažných incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v orgánoch EÚ sa v rokoch 2018 až 2021 zvýšil viac než 
desaťnásobne. Práca na diaľku výrazne zvýšila počet potenciálnych prístupových miest pre útočníkov. Závažné incidenty sú 
spravidla spôsobené komplexnými kybernetickými útokmi, ktoré zvyčajne zahŕňajú použitie nových metód a technológií a 
ich vyšetrenie a odstránenie ich dôsledkov môže trvať týždne alebo až mesiace.  
 
Jedným z príkladov je kybernetický útok na Európsku agentúru pre lieky, pri ktorom unikli citlivé údaje, ktoré boli zmani-
pulované tak, aby narušili dôveru vo vakcíny.  
 
„Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ sú lákavým terčom pre potenciálnych útočníkov, najmä pre skupiny, ktoré sú schopné usku-
točniť veľmi sofistikované utajené útoky s cieľom kybernetickej špionáže či na iné účely,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka EDA, 
ktorá tento audit viedla. „Takéto útoky môžu mať vážne politické dôsledky, poškodiť celkovú povesť EÚ a oslabiť dôveru 
v jej inštitúcie. EÚ musí posilniť úsilie o ochranu svojich vlastných inštitúcií.“ 
 
Hlavným zistením audítorov bolo, že inštitúcie, orgány a agentúry EÚ nie sú vždy dobre chránené pred kybernetickými 
hrozbami. Ku kybernetickej bezpečnosti nepristupujú jednotne, nemajú vždy zavedené základné kontroly a kľúčové osvedčené 
postupy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, a poskytovaná odborná príprava v tejto oblasti nie je systematická. Prideľovanie 
zdrojov na kybernetickú bezpečnosť sa značne líši a niektoré orgány EÚ na ňu vynakladajú výrazne menej prostriedkov ako ich 
partneri podobnej veľkosti. Hoci rozdielne úrovne kybernetickej bezpečnosti by sa teoreticky dali vysvetliť odlišnými rizikovými 
profilmi orgánov a rôznou mierou citlivosti údajov, s ktorými pracujú, audítori zdôrazňujú, že slabiny v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti v jednom orgáne EÚ môžu vystaviť kybernetickým hrozbám aj niekoľko ďalších subjektov (všetky orgány EÚ sú 
navzájom prepojené a často sú napojené aj na verejné a súkromné organizácie v členských štátoch).  
 
Dvomi hlavnými subjektmi EÚ poverenými poskytovaním podpory v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú tím reakcie 
na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ (CERT-EU) a Agentúra Európskej únie pre 
kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Pre obmedzené zdroje a skutočnosť, že sa prioritne riešia iné oblasti, však nedokážu 
orgánom EÚ poskytnúť všetku potrebnú podporu. Audítori konštatujú, že výmena informácií tiež nie je dostatočná: nie všetky 
orgány EÚ včas informujú o zraniteľných miestach a o závažných incidentoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré ich 
zasiahli a ktoré môžu zasiahnuť iné orgány.  
 
Základné informácie  
V súčasnosti neexistuje právny rámec pre informačnú a kybernetickú bezpečnosť v inštitúciách, orgánoch a agentú-
rach EÚ. Nevzťahuje sa na ne najvšeobecnejšia právna úprava EÚ o kybernetickej bezpečnosti, smernica o sieťovej a infor-
mačnej bezpečnosti (NIS) z roku 2016, ani jej navrhovaná revízia – smernica NIS2. K dispozícii nie sú ani ucelené informácie 
o finančných prostriedkoch, ktoré orgány EÚ vynaložili na kybernetickú bezpečnosť. Spoločné pravidlá v oblasti informačnej a 
kybernetickej bezpečnosti pre všetky orgány EÚ sú stanovené v oznámení o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu na obdobie 
2020 – 2025, ktoré Komisia zverejnila v júli 2020. V stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ v digitálnej dekáde, uverejnenej v 
decembri 2020, sa Komisia zaviazala predložiť návrh nariadenia o spoločných pravidlách kybernetickej bezpečnosti pre všetky 
orgány EÚ. Takisto navrhla vytvorenie nového právneho základu pre tím CERT-EU s cieľom posilniť jeho mandát a financova-
nie.  
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Odporúčanie 1: Zlepšiť kybernetickú pripravenosť inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ prostredníctvom spoloč-
ných záväzných pravidiel a väčšieho množstva zdrojov pre CERT-EU 

Odporúčanie 2: Podporovať vo vybraných oblastiach ďalšie synergie medzi inštitúciami, orgánmi a agentú-
rami EÚ 

Odporúčanie 3: Zvýšiť zameranie tímu CERT-EU a agentúry ENISA na menej vyspelé inštitúcie, orgány a 
agentúry EÚ 

 
Osobitná správa 05/2022 Kybernetická bezpečnosť inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ: celková úroveň pripravenosti ne-
zodpovedá hrozbám je dostupná na webovom sídle EDA. EDA už na výzvy súvisiace s účinnou politikou EÚ v oblasti kyber-
netickej bezpečnosti upozornil aj vo svojom preskúmaní z roku 2019. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_05/INSR_cybersecurity-EU-institutions_SK.pdf 

 
Zdroj: webstránka EDA 

 

 

ĎALŠIE NOVINKY  
 

V tejto časti prinášame viac informácií o všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s vojnovým 
konfliktom na Ukrajine 

 
V priebehu mesiaca marec boli vydané: 
 

 
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vy-

hlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobe-
ným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (č. 59/2022 Z. z.) – účinné od 03.03.2022 

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (62/2022 Z. z.) – účinné od 15.03.2022 

3. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení 
vykonávania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách drži-
teľov diplomatických pasov alebo služobných pasov (č. 63/2022 Z. z.) – účinné od 03.03.2022 

4. Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (č. 92/2022 Z. z.) – účinný od 30.03.2022 
(dočasné útočisko) 

5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb za-
mestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvis-
losti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na 
území Ukrajine (č. 93/2022 Z. z.) – účinné od 30.03.2022 (výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s hromadným príle-
vom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „krí-
zová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie, niektoré opatrenia v 
oblasti sociálnych vecí a rodiny na úseku) 

6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (č. 99/2022 Z. z.) – účinné 
od 31.03.2022 

7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou 
na Ukrajine (č. 100/2022 Z. z.) – účinné od 31.03.2022 

 
Zdroj: slovlex.sk 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_05/INSR_cybersecurity-EU-institutions_SK.pdf
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PREHĽAD ZMIEN  
PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPISOV EÚ 
 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v marci 2022 je uvedený v prílohe 1 Aktualít Le-
gislatívnej rady NKÚ SR. Príloha 2 obsahuje právne predpisy, prijaté v marci v súvislosti s ochorením COVID-19. 
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