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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. 104/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o me-
chanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/104/ 

 

Účinnosť: 01.05.2022 
 
Predkladateľom a gestorom zákona je Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako orgán zodpovedný za prípravu 
Plánu obnovy a odolnosti a za vyjednávanie a prípravu nariadenia EÚ. 
 
Slovenská a európska ekonomika sa v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia 
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2, prepadla do krízy. Táto pandémiou spôsobená kríza, ako aj predchá-
dzajúca hospodárska a finančná kríza ukázali, že rozvoj odolných ekonomík a finančných systémov postavených na 
silných hospodárskych a sociálnych štruktúrach pomáha členským štátom efektívnejšie reagovať na otrasy a rýchlejšie sa z 
nich spamätať.  
 
Strednodobé a dlhodobé následky krízy budú závisieť od toho, ako rýchlo sa ekonomiky členských štátov spamätajú z 
krízy, čo zase závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú členské štáty k dispozícii na prijatie opatrení na zmiernenie sociálneho 
a ekonomického vývoja dopadu krízy a na odolnosť ich ekonomík.  
 
Aj z týchto dôvodov Európska komisia navrhla vytvorenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, čo je celoeu-
rópsky program, v rámci ktorého budú z rozpočtu Európskej únie podporené investície a reformy v členských štátoch. 
Tieto reformy a investície musia byť zamerané na riešenie štrukturálnych slabostí ekonomík a na posilnenie ich odolnosti a 
sú preto nevyhnutné na to, aby sa ekonomiky vrátili na cestu udržateľného oživenia a zabránilo sa ďalšiemu prehlbovaniu 
rozdielov v Európskej únii. 

Poznámka: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je hlavný prvok nástroja NextGenerationEU, z ktorého sa poskytujú úvery a granty 
vo výške 723,8 miliardy eur na podporu reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Plán obnovy a odolnosti je súbor konkrétnych 
opatrení vo forme reforiem a investícií, ktoré jednotlivé členské krajiny plánujú realizovať do roku 2026.  

 
Zákon bol predložený z dôvodu potreby zavedenia právnej úpravy v Slovenskej republike, ktorý upravuje vzťahy pri vykonávaní 
mechanizmu, pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov štátnej správy a práva a povinnosti fyzických 
a právnických osôb pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu a zodpovednosť za porušenie podmienok pri 
poskytovaní prostriedkov mechanizmu. 
 
Zákon upravuje pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky ako národnej implementačnej a koordinačnej 
autority, ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky ako aj jeho postavenie ako orgánu 
zodpovedného za vykonávanie a koordináciu auditu mechanizmu. Rovnako upravuje postavenie a zodpovednosti ostatných 
ministerstiev ako vykonávateľov týchto investícií alebo reforiem, ako aj sprostredkovateľov a orgánu  zabezpeču-
júceho ochranu finančných záujmov Európskej únie.  

Poznámka: Na základe uznesenia vlády vznikla NIKA - Národná implementačná a koordinačná autorita, ktorá plní široké spektrum úloh. 
Komunikuje s Európskou komisiou, usmerňuje rezorty a ostatné orgány štátnej správy pri vykonávaní plánu obnovy, vypracúva systém 
implementácie, a teda metodiku jednotlivých krokov ako plán obnovy realizovať. V jej kompetenciách je okrem iného kontrola, monitorovanie, 
hodnotenie a taktiež krízové riadenie. Usmerňuje a riadi finančné toky, predkladá žiadosti o platbu, prijíma prostriedky z Európskej komisie 
a v spolupráci s Ministerstvom financií SR ich presúva do štátneho rozpočtu.  
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V rámci tímu NIKA na Úrade vlády funguje spolu 6 odborov, z toho 4 vecne zamerané na najväčšie priority plánu obnovy; odbor, ktorý má 
na starosti koordináciu s Európskou komisiou a komunikáciu so širokou verejnosťou ako aj tím, ktorý zabezpečuje finančné riadenie a 
pripravuje metodiku. 

 
Zákon tiež upravuje spôsob, postup a podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy 
alebo rozhodnutia, režim a charakter prostriedkov, mechanizmus z hľadiska vnútroštátnych rozpočtových pravidiel, 
kontrolu a audit prostriedkov mechanizmu, finančné opravy na národnej úrovni, ochranu finančných záujmov Európskej únie a 
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. 
 
Deň nadobudnutia účinnosti zákona č. 368/2021 Z. z. bol 15. októbra 2021 okrem čl. I § 11, ktorého účinnosť sa navrhla na 
1. júla 2022. Znenie § 11 je zamerané na informačný a monitorovací systém plánu obnovy. 
 
§ 11 Informačný a monitorovací systém plánu obnovy 
 
(1) Národná implementačná a koordinačná autorita zabezpečuje tvorbu informačného a monitorovacieho systému plánu ob-

novy, je správcom informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informač-
ného a monitorovacieho systému plánu obnovy. 

(2) Informačný a monitorovací systém plánu obnovy obsahuje údaje potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné 
riadenie, monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpečenie informácií podľa osobitného 
predpisu.17) V informačnom a monitorovacom systéme plánu obnovy sa evidujú aj osobné údaje fyzických osôb získavané 
podľa § 25.  

(3) Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ, osoba vykonávajúca finančný nástroj, žia-
dateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom a monitorovacom systéme plánu obnovy údaje podľa odseku 2, 
pričom zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vkladaných údajov.  

(4) Informačný a monitorovací systém plánu obnovy je určený aj na elektronickú výmenu údajov s údajmi v informačných 
systémoch Európskej komisie a s inými informačnými systémami.  

 
S účinnosťou od 01.05.2022 (zákonom č. 104/2022 Z. z.) nadobúda účinnosť nový § 15a, ktorý rieš obsah výzvy na 
predkladanie projektových zámerov: 
 
§ 15a Výzva na predkladanie projektových zámerov 
 
(1) Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na 

predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektív-
nosti.  

(2) Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po jej pred-
chádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.  

(3) Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o 
prostriedky.  

(4) Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí rozsah požadovaných informácií o projektovom 
zámere. Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer a aký je účel použitia prostriedkov 
mechanizmu. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane použijú ustanovenia § 15 ods. 3 až 5. 

(5) Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva nesmú byť v rozpore. 
(6) Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či 

projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov; hodnotiaca 
správa môže obsahovať odporúčania pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ zašle hodnotiacu správu 
žiadateľovi.  

(7) Vykonávateľ môže vo výzve určiť povinnosť predložiť hodnotiacu správu ako inú podmienku poskytnutia prostriedkov me-
chanizmu podľa § 15 ods. 5 písm. c).  

 
Zdroj: web stránka slov-lex.sk 

 
 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220701.html#poznamky.poznamka-17
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220701.html#paragraf-25
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220701.html#paragraf-15.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/20220701.html#paragraf-15.odsek-5.pismeno-c
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1.2 Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/111/20220717.html 

 

Účinnosť: 17.07.2022 
 
Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jed-
ným takým je zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorého gestorom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 
 
Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú 
preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka, čím by 
sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková 
hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze. A v neposlednom rade by navrhované opatrenia 
mali zabrániť aj zvyšovaniu nesplácaných úverov.  
 
Zákon upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné 
prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku. 
  
Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65% podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzali v problémovej zóne už 
tri roky pred vstupom do konkurzu. Hoci to môže byť prekvapivé, mnohí podnikatelia takúto zlú finančnú či obchodnú situáciu 
ignorujú. Zásadné problémy vo svojich podnikoch pokladajú za prechodné a dlhodobo neprijímajú žiadne riešenia na ich od-
stránenie. 
 
Cieľom legislatívy je preto vytvorenie efektívnych pravidiel na preventívnu reštrukturalizáciu s cieľom zjednodušenia a 
urýchlenia ozdravenia podniku vo finančných ťažkostiach. 
 
Ide o úplne novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho rie-
šenie nijako systematicky neupravovali. 
 
 

Čo prináša nový zákon o riešení hroziaceho úpadku 
 
1. Transpozícia novej EÚ smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatre-

niach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní 
 
Členské štáty EÚ sa podujali spoločne zaviesť všeobecné rámce procesov zameraných na riešenie podnikov v ťažkostiach. 
Tieto by mali predovšetkým umožniť, aby dlžníci (podnikatelia) účinne reštrukturalizovali v počiatočnom štádiu a zabránili tak 
úpadku, čím sa má pomôcť životaschopným podnikom dostať sa z ťažkostí a zamedziť zneužívaniu ekonomickej sily voči malým 
a stredným podnikateľom. Tieto rámce by mali súčasne zabrániť stratám pracovných miest, strate know-how a zručností a mali 
by maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze. 
 
2. Nové procesné nástroje pre riešenie situácie podnikov v ťažkostiach 
 
Doteraz bolo možné riešiť hroziaci úpadok len reštrukturalizáciou. Zákon však predpokladá riešenie hroziaceho úpadku novými 
nástrojmi, a to verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia, pričom reštrukturalizácia 
podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii bude určená len na riešenie úpadku dlžníka a vyníma sa z procesov riešenia 
hroziaceho úpadku. V nových nástrojoch sa zavádzajú pomerne striktné pravidlá pre vyjednávanie medzi dlžníkom a veriteľmi 
o podobe záchranného plánu pre podnik v ťažkostiach, pričom malí a drobní veritelia, či zamestnanci nemôžu byť dotknutí. 
 
3. Špeciálni správcovia 
 
Právna úprava rieši aj požiadavku väčšej odbornosti a nezávislosti správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku 
pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných, či reštrukturalizačných konaní, pričom títo 
správcovia budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Transparentný a nezávislý výber odborníkov pre 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/111/20220717.html


5 
 

vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti má byť zabezpečený prostredníctvom špeciálnej komisie, ktorá bude 
mať ustanovené postupy činnosti a výberu týchto správcov tak, aby bol zabezpečený výber len tých uchádzačov, ktorí svojimi 
odbornými vedomosťami, zručnosťami, skúsenosťami a zodpovedným prístupom budú garanciou odborného, nezávislého a 
zákonného výkonu funkcie v týchto špecifických konaniach. K transparentnosti výberu tzv. špeciálnych správcov má prispieť aj 
zverejnenie obrazovo-zvukového záznamu z tejto špeciálnej správcovskej skúšky. 
 
4. Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť 
 
Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú 
neschopnosť a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpo-
kladať úpadok dlžníka. 
 
5. Povinnosť v úpadku uhrádzať záväzky pomerne a prednostne nespriazneným veriteľom 
 
Jednoznačne sa vymedzuje povinnosť dlžníka, ktorý sa nachádza v úpadku, nielen podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale 
vo vzťahu k veriteľom aj povinnosť uhrádzať ich nároky pomerne. Nemôže dochádzať k zvýhodňovaniu akéhokoľvek veriteľa. 
Zvýhodnenie veriteľa sankcionujú dokonca aj normy trestného práva. 
 
6. Väčšia prehľadnosť o stave konkurzov a reštrukturalizácií pre veriteľov a elektronizácia procesov 
 
Právna úprava zjednodušuje procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok ako aj zmenami v zozname veriteľov. Zoznam 
veriteľov bude povinne zverejnený v registri úpadcov a bude z neho vychádzať. Veritelia, okrem zahraničných, si budú 
svoje nároky prihlasovať výlučne elektronicky. Schôdze veriteľov sa budú môcť konať prostredníctvom videokonferencie. 
 
7. Odstránenie bariér podnikateľom po oddlžení 
 
V súlade s požiadavkami EÚ smernice s cieľom odstrániť prekážky na ďalšie podnikanie sa výslovne zavádza možnosť dlžníka, 
ktorý bol oddlžený, pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť. 
 
Zdroj: www.ropoaobce.sk/ 

 
 

1.3 Zákon č. 115/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

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

 

Účinnosť: 01.05.2022 

 
Zákonom sa sleduje prechod úpravy dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriazni-
vých situácií rómskej komunity zo zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov do zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, čím sa nadväzuje na prechod Úradu splnomocnenca 
vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na Úrad vlády Slovenskej republiky.  
 
Zároveň sa v predmetných ustanoveniach robí niekoľko zmien na základe aplikačnej praxe a integračných potrieb marginalizo-
vaných rómskych komunít, najmä doplnenie nových dotačných titulov.  
 
Okrem toho sa v zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky zosúlaďuje terminológia              
so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Zdroj: web stránka slov-lex.sk 
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1.4 Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/121/ 

 

Účinnosť: 01.05.2022 

 
Gestorom zákona je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Zákon bol vy-
pracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky za oblasť finančného riadenia, vládneho auditu a 
finančných nástrojov a za oblasť systému kontroly verejného obstarávania pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európ-
skej únie aj v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie. 

V roku 2021 začalo nové programové obdobie, ktorým dochádza k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov Európ-
skej únie, ktoré sú upravené v nových nariadeniach Európskej únie účinných od 1. júla 2021. V rámci slovenského právneho 
poriadku je potrebné na tieto zmeny reagovať a nastaviť, resp. upraviť relevantné riadiace, implementačné a kontrolné mecha-
nizmy v podmienkach Slovenskej republiky.  

Cieľom právnej úpravy je nastaviť právne prostredie pre implementáciu príslušných nariadení Európskej únie v pod-
mienkach Slovenskej republiky. Zákon určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy v procese využí-
vania príspevkov z fondov Európskej únie. Zákon ustanovuje úlohy vlády Slovenskej republiky ako vrcholného orgánu 
výkonnej moci v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a súčasne definuje orgán zabez-
pečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, platobný orgán, 
orgán auditu, sprostredkovateľský orgán, koordinačný orgán pre finančné nástroje a orgány v oblasti integrovanej 
územnej investície. Zákon okrem určenia úloh jednotlivých subjektov zapojených do implementácie ustanovuje základné pri-
ncípy a procesy riadenia a kontroly poskytovania príspevku, vrátane návratnej formy pomoci a obsahuje tiež procesné ustano-
venia pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie príspevku. Zákon upravuje aj proces vysporiadania finančných vzťahov v prípade, 
ak je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť. Zákon taktiež upravuje konflikt záujmov v procese poskytovania prí-
spevku z fondov Európskej únie. 

V článku VI zákona sa realizuje a napĺňa jedna z nosných téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na 
obdobie rokov 2021-2024. Primárnym cieľom právnej úpravy je zefektívniť súčasný systém kontroly verejného obstarávania 
pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Rozhodovacia prax v oblasti posudzovania verejného obstarávania 
a aplikácia zákona o verejnom obstarávaní v súčasnosti nie je jednotná v prípade zákaziek financovaných z fondov Európskej 
únie. Cieľom právnej úpravy je preto nastaviť vhodný model kontroly verejného obstarávania financovaného z prostriedkov 
Európskej únie so snahou o sprehľadnenie a unifikovanie požiadaviek na verejné obstarávanie, zvýšiť kvalitu a jednoznačnosť 
procesu verejného obstarávania a urýchliť, zefektívniť proces kontroly verejného obstarávania projektov financovaných z Eu-
rópskej únie so zámerom implementovať kvalitné a hospodárne zákazky vo verejnom priestore. 
 
Zdroj: web stránka slov-lex.sk 

 
 

1.5 Zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/123/20220501.html 

 

Účinnosť: 01.05.2022 

 
Povinnosť vybudovať centrálny register účtov nám vyplýva z európskych smerníc upravujúcich predchádzanie využí-
vania finančných systémov na pranie špinavých peňazí a pre tento účel upravujúcich pravidlá využívania finančných 
a iných informácií. EÚ totiž do budúcnosti ráta s medzinárodným prepojením centrálnych registrov svojich členov. 

Zákon, ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádz-
kou registra účtov, ktorý oprávneným orgánom verejnej moci umožní rýchly elektronický prístup k týmto informáciám. Parla-
ment návrh novej legislatívy schválil 17. marca 2022. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/121/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/123/20220501.html
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=829
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To, že centrálny register účtov dodnes Slovensko nemá, hodnotil výbor Rady Európy MONEYVAL ako významnú prekážku pri 
dosahovaní potrebnej úrovne efektívnosti finančného vyšetrovania OČTK.  

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí sú prioritnými oblasťami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci 
Plánu obnovy a odolnosti. Budú vznikať nové oddelenia finančného vyšetrovania.  

Náklady na zriadenie registra majú byť tiež financované z plánu obnovy. Správcom registra bude Ministerstvo financií Slo-
venskej republiky, do prevádzky ho uvedie 1. januára 2023. Podrobnosti o prihlasovaní a zasielaní dát do registra upraví 
všeobecne záväzný predpis, ktorý rezort financií vydá v lete 2022. 

Zriadením centrálneho registra sa dosiahne rýchly, bezpečný a pritom jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch, 
či disponentoch bankových a platobných účtov, bezpečnostných schránok a o konečných užívateľoch výhod. Súčasný spôsob 
získavania informácií trvá aj niekoľko týždňov, čo predlžuje jednotlivé konania či procesy pre OČTK a môže viesť až k 
ich zmareniu. Využitie dát z registra bude predpokladom pre následné zaistenia majetkov a výnosov pochádzajúcich z 
trestnej činnosti, ako aj pre účinné predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti, korupcie, le-
galizácie výnosov z financovania terorizmu a daňových únikov. 

Banky budú povinné elektronicky zapisovať údaje do registra účtov na dennej báze a takisto budú zodpovedné za ich 
správnosť a úplnosť. Nesplnenie si tejto povinnosti bude správnym deliktom, za ktorý bude možné uložiť pokutu do výšky 
500 000 eur. 

Úpravy v ďalších právnych predpisoch 

Mení sa definícia neobvyklej obchodnej operácie v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, a to tak, aby banky nahlasovali aj obchody, pri ktorých existuje odôvodnený 
predpoklad, že výnosy z nich nielen boli či budú použité na financovanie trestnej činnosti, ale aj súvisia s trestnou činnosťou. 
Takisto pribudne povinnosť dôkladnejšieho preverenia konečného užívateľa výhod a tiež sa určí okruh údajov, ktoré 
budú musieť povinné osoby uchovávať pre prípadné spätné rekonštrukcie trestných činov. 

V zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách sa v súvislosti s prevádzkou centrálneho registra účtov upravuje prelamovanie banko-
vého tajomstva a to vo vzťahu ku Kriminálnemu úradu finančnej správy, ktorý bude poskytovať informácie Európskemu úradu 
proti podvodom (OLAF). V tejto súvislosti finančnej správe pribudne povinnosť poskytovať OLAF všetky informácie o bankových 
účtoch vyžiadané na účely finančného vyšetrovania. Spôsob výmeny týchto informácií bude upravený novelou zákona                   
č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. V zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch sa v súvislosti s prevádzkou registra 
upravuje poskytovanie údajov o majiteľoch cenných papierov. 
 
Zdroj: web stránka minv.sk 
 
 

1.6 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky                              
č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/116/20220501.html 

 

Účinnosť: 01.05.2022 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách ustanovuje:  
 
Sumy stravného pre časové pásma sú: 

a) 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
b) 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
c) 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

 
Zdroj: web stránka slov-lex.sk 

 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/116/20220501.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/283/#paragraf-5.odsek-2
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1.7 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky                              
č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri 
pracovných cestách 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/117/ 

 

Účinnosť: 01.05.2022 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách ustanovuje:  
 
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre 

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura, 
b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura. 

 
Zdroj: web stránka slov-lex.sk 

 
 

1.8 Zákon č. 137/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško-
lách 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/2022/137/ 

 

Účinnosť: 25.04.2022 

 
Legislatívnou zmenou sa skráti externé štúdium na päť rokov, okrem iného sa upraví aj voľba rektora. Gestorom zákona je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 
Cieľom novely je systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl so zámerom modernizácie, aby sa spružnili rozho-
dovacie procesy na úrovni vysokých škôl i fakúlt. Mení sa najmä spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady 
vysokej školy, zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosť akademického senátu vysokej školy a správnej rady verejnej 
vysokej školy posilnením postavenia správnej rady. 
 
Kandidáta na rektora bude voliť volebné zhromaždenie tvorené členmi senátu a správnej rady, a to nadpolovičnou väčši-
nou hlasov. Novinkou je verejné vypočutie uchádzačov na zasadnutí volebného zhromaždenia. Člen akademického senátu 
či správnej rady vysokej školy nebude môcť kandidovať za rektora počas výkonu funkcie člena senátu či rady. Člen výkonnej 
rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bude môcť kandidovať najskôr po uplynutí troch rokov od skonče-
nia členstva. 
 
Dekan fakulty bude môcť po novom pôsobiť vo funkcii najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia. Vysoká škola má 
možnosť určiť si vo svojom štatúte, že funkcia dekana sa obsadzuje voľbou. Ak toto nebude mať upravené, funkcia sa má 
obsadzovať výberovým konaním. Upravené sú aj podmienky odvolávania dekana, aby nedochádzalo k "svojvoľnému 
uplatňovaniu kompetencie rektora vo vzťahu k dekanovi“. 
 
Akademický senát bude schvaľovať rozpočet verejnej VŠ s tým, že ho následne bude schvaľovať aj správna rada. Sta-
novila sa tiež 45-dňová lehota, počas ktorej bude musieť senát prerokovať dôležité strategické dokumenty. Má ísť o ochranný 
mechanizmus. Zastúpenie študentov v akademickom senáte verejnej vysokej školy má tvoriť jednu tretinu. 
 
Upravuje sa tiež spôsob obsadzovania pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a 
docentov. Má sa dosiahnuť lepšie a otvorenejšie nastavenie procesu, zapojiť sa má verejná kontrola. Definujú sa výkon-
nostné zmluvy uzatvárané medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania. Zmena 
sa dotkla aj rozdelenia akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania. 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/117/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/283/#paragraf-7.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/137/
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Zmeny reagujú i na situáciu na Ukrajine. Pri osobách, ktorým sa udeľuje azyl alebo poskytuje ochrana, sa má preukázanie 
dosiahnutia potrebného stupňa vzdelania nahradiť čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. 
 
Okrem iného sa zavedie nový druh štipendií v nadväznosti na plán obnovy, ktoré majú byť prioritne poskytované minister-
stvom. Ide o štipendiá napríklad pre "top doktorandov, top maturantov, študentov na top univerzitách". Ustanovuje sa aj po-
skytovanie "športového" štipendia ako osobitnej formy motivačného štipendia. 
 
 

1.9 Zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými 
sídlami a obvodmi súdov a  
zákon č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/150/ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/151/ 

 

Účinnosť: 01.06.2022, resp. 01.01.2023 

 
Národná rada SR prijala dňa 27.4.2022 zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a 
obvodmi okresných súdov s účinnosťou od 1.1.2023.  Gestorom zákona je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej re-
publiky. Jedným zo základných cieľov zákona a tzv. novej súdnej mapy je špecializácia súdov a sudcov. Špecializácia sa 
predpokladá pre trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na všeobecných súdoch a pre správnu agendu v samostatnom 
správnom súdnictve. 

Počet okresných súdov sa zredukuje zo súčasných 54 na 30 okresných súdov, vrátane dvoch mestských súdov (Bratislava a 
Košice). Súdna mapa všeobecných súdov v občianskoprávnej agende, trestnoprávnej agende a rodinnej agende sa rozdelí do 
tridsiatich obvodov prvostupňových súdov (vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach) a ôsmich obvodov od-
volacích súdov. 

Zároveň bol prijatý aj nový zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zria-
ďujú 3 nové správne súdy, ktoré spolu s Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky budú tvoriť súdy správneho súdnic-
tva. Sústava súdov správneho súdnictva bude dvojstupňová a upúšťa sa od postavenia okresných súdov ako súdov správneho 
súdnictva, pričom ich doterajšia správna agenda sa presúva na tri správne súdy (so sídlami v Banskej Bystrici, Bratislave a 
Košiciach). 

V novelizačných článkoch sa menia a dopĺňajú aj súvisiace zákony, ide najmä o procesné predpisy, ktoré doteraz upravovali 
konanie pred správnymi súdmi a kauzálnu príslušnosť správnych súdov. Účinnosť zákona je od 1. júna 2022, avšak činnosť 
začnú súdy vykonávať až od 1. januára 2023. 

Od novej súdnej mapy možno očakávať nielen zrýchlenie súdneho konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu 
sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí. Medzi najdôležitejšie výsledky, ktoré reorganizácia súdov na Slovensku 
prinesie, patrí: 

• Primeraná dostupnosť: nová súdna mapa prihliada aj na primeranú fyzickú dostupnosť súdu pre sociálne slabšie skupiny 
obyvateľstva. Vzhľadom na postupujúcu elektronizáciu súdnej agendy a zriedkavosť ústnych pojednávaní je dostupnosť 
rýchleho a kvalitného rozhodnutia dôležitejšia ako fyzická blízkosť budovy súdu. 

• Rýchlejšie konania: špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí. Súdy nemajú problém vybaviť v 
reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie 
trvá neprimerane dlhší čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako nízku vymožiteľnosť práva. 

• Kvalita rozhodnutí: s rýchlosťou súvisí vyššia kvalita rozhodnutí na základe špecializácie sudcov a zamestnancov a ich 
cieleného vzdelávania. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo okrem rýchlosti predpokladá aj kva-
litnejšie rozhodnutie. 

• Transparentnosť: na súdoch budú pôsobiť štyri skupiny rovnomerne zaťažených sudcov (trestných, civilných, obchodných 
a rodinných). Osobitná bude sústava správneho súdnictva. Dnes na súdoch pôsobí veľa sudcov s rôznymi agendami v 
rôznych pomeroch, čo sťažuje procesy porovnávania. V spojení s elektronickým súdnym manažmentom budú mať občania 
a riadiace orgány súdnictva lepší prehľad, bude jednoduchšie zistiť a riešiť problémy. Transparentnosť prispeje k zvýšeniu 
dôveryhodnosti súdnictva. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/150/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/151/
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• Efektívnosť: špecializovaní sudcovia na menšom počte súdov vo svojich agendách zabezpečia efektívne vybavenie vecí. 
Nová súdna mapa umožní aj naozaj náhodné prideľovanie prípadov. Menší počet budov a postupne aj sudcov bez ujmy 
na právach občanov povedie postupne k úspore prostriedkov na súdnictvo. 

 
Zdroj: lepšiezákony.sk 
 
 

NOVINKY Z EURÓPSKEHO  
DVORA AUDÍTOROV 
 

2.1 Audítori vydávajú stanovisko k navrhovaným novým pravidlám financovania 
európskych politických strán 

 
Európsky dvor audítorov má v náplni svojej činnosti aj vydávanie stanovísk k novým, resp. k aktualizovaným európskym pred-
pisom, ktoré majú vplyv na financie. 
 
Európskej komisii sa vo svojom návrhu prepracovaného nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán 
a nadácií vo všeobecnosti podarilo splniť svoje hlavné ciele, ako je zvýšenie finančnej životaschopnosti strán a nadácií a zní-
ženie byrokracie.  
 
Stanovisko Európskeho dvora audítorov.  
 
Audítori ustanovenia zamerané na posilnenie transparentnosti financovania, ako napríklad ustanovenia o náležitej starostlivosti 
pri daroch za správne. Napriek tomu poukazujú na nedostatky v otázkach vrátane spolufinancovania EÚ, financovania 
národných referendových kampaní, príspevkov a rizika zahraničného zasahovania. Audítori predložili niekoľko návrhov, 
ktoré by mal Európsky parlament a Rada EÚ zvážiť pri tvorbe nových pravidiel. 
 
Stanovisko č. 1/2022 je dostupné na webovej stránke EDA (eca.europa.eu). Rovnako ako vo svojich predchádzajúcich stano-
viskách a v súlade so svojím mandátom sa EDA zameriava na prvky s možným vplyvom na rozpočet EÚ. Dvor audítorov 
predtým v tejto oblasti vydal dve stanoviská (stanovisko č. 1/2013, stanovisko č. 5/2017) a informoval o nedostatkoch v postu-
poch verejného obstarávania a neoprávnených výdavkoch deklarovaných európskymi politickými stranami vo svojich výročných 
správach (za roky 2014 a 2019). 

 
Zdroj: webstránka EDA 

 

 

ĎALŠIE NOVINKY  
 

V tejto časti prinášame informácie o ďalších vládou schválených strategických a iných dokumentoch: 

 

3.1 Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 
 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravod-
livú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom 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, každý členský štát Európskej únie vypracuje základný strategický dokument na národnej úrovni, ktorým 
je v podmienkach Slovenskej republiky Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021-2027.  
 

3 

2 
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Cieľom dokumentu je stanovenie stratégie a priorít Slovenskej republiky pre efektívne využívanie finančných prostried-
kov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie v objeme 12,6 mld. eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 
2027. Investície budú smerované do oblastí podpory v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti:  
 

1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa,  
2. Zelenšia Európa, 
3. Prepojenejšia Európa, 
4. Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa, 
5. Európa bližšie k občanom a špecifického cieľa Fondu na spravodlivú transformáciu.  

 
Hlavnými východiskami pri vypracovaní dokumentu boli právne predpisy Európskej únie pre politiku súdržnosti na roky 2021-
2027, pozičný dokument Európskej komisie - Správa o Slovensku 2019, v ktorom Európska komisia, v rámci prílohy D, 
odporučila oblasti, na ktoré sa má Slovenská republika zamerať a ktoré priority môže financovať z fondov Európskej únie. 
Zároveň sa vychádza z právnych, strategických a koncepčných dokumentov Slovenskej republiky vzťahujúcich sa k jednotlivým 
častiam materiálu.  
 
Dokument bol predmetom rokovania Vlády SR dňa 06.04.2022, bolo vydané uznesenie Vlády SR č. 253, ktorým vláda schválila 
materiál a uložila podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predložiť návrh 
Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 Európskej komisii na proces formálneho schvaľovania 
do 8. apríla 2022. 
 
Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky je na stránke: 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27140/1 
 
Zdroj: web slovlex.sk a web úradu vlády 
 

 

3.2 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 
 
Dokument schválila Vláda SR na 77. rokovaní dňa 27.04.2022 (uznesenie č. 290/2022) 
 
NPR podáva súhrnnú správu o stave plnenia opatrení z POO a iných realizovaných reformných opatrení nad rámec POO. 
Povinnosť prípravy a zverejnenia NPR je daná primárne európskou legislatívou, sekundárne každoročnými uzneseniami vlády. 
Základné smerovanie opatrení zahrnutých v NPR určujú tiež sektorové stratégie a komplexný prístup stanovovania priorít na 
národnej úrovni. Koordinátorom NPR je MF SR, pričom pri príprave úzko spolupracuje s NIKA, ktorá ako zodpovedný orgán na 
národnej úrovni, monitoruje a hodnotí stav a výsledky implementácie POO. Dôležitú súčinnosť taktiež poskytuje MIRRI SK, 
ktoré dohliada na premietnutie reformných priorít do fondov EÚ.  
 
Vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala posilniť NPR ako svoj základný nástroj na stanovovanie, koordináciu a moni-
torovanie všetkých významných štrukturálnych reforiem štátu. Inštitút finančnej politiky v spolupráci s ostatnými rezortmi zabez-
pečuje identifikáciu zdrojov zaostávania rastu slovenskej ekonomiky, každoročne ich prehodnocuje a kvantifikuje vplyvy štruk-
turálnych reforiem na ekonomický rast. Nové opatrenia majú mať jasne stanovený cieľ vrátane časového rámca plnenia. Na 
tvorbe kvalitných reformných opatrení pracujú analytické útvary na jednotlivých ministerstvách, ktoré sa majú zlaďovať s vý-
sledkami revízií výdavkov a špecifickými odporúčaniami Rady EÚ.  
 
Do prípravy a realizácie NPR sú primárne zapojení ministri zodpovední za ekonomickú, sociálnu, školskú, zdravotnú a environ-
mentálnu agendu, vrátane oblasti vymožiteľnosti práva. Ostatní ministri, splnomocnenci vlády a zástupcovia ostatných orgánov 
štátnej správy sa podieľajú na plnení stratégie v rámci spolupráce vo vybraných oblastiach. Počas prípravy NPR prebehlo 
koordinačné stretnutie štátnych tajomníkov všetkých zapojených rezortov. Konzultácie s partnermi, vrátane tretieho sektora, 
prebiehajú priebežne počas roka. NPR je zároveň súčasťou štandardného MPK, ktoré dáva ďalšiu možnosť predložiť pripo-
mienky k navrhovanému materiálu. Proces prípravy dokumentu je ukončený schvaľovaním na vláde SR. Financovanie opatrení 
NPR bude zabezpečené v rámci stanovených limitov výdavkov a počtu zamestnancov kapitol štátneho rozpočtu. Dôležitými 
nástrojmi na plnenie opatrení budú prostriedky z POO a politika súdržnosti EÚ.  
 
Na úrovni EÚ predstavuje NPR kľúčovú súčasť cyklu európskeho semestra a popri Programe stability zohráva ústrednú úlohu 
pri umožňovaní kolektívneho monitorovania a mnohostrannej diskusie o politických výzvach a spôsoboch ich riešenia. Mapuje 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27140/1
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stav plnenia špecifických odporúčaní Rady EÚ pre Slovensko (CSR) z roku 2019 a 2020 a informuje o ročnom pokroku pri 
implementácii POO vrátane plánu realizácie opatrení v nasledujúcom roku. Od tohto roka by mal zároveň monitorovať napre-
dovanie smerom k cieľom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a princípom Európskeho pilieru sociálnych práv. 
 
Návrat ku zdravým verejným financiám, rastúca produktivita podporená inováciami, zastavenie odlevu mozgov i zlepšovanie 
podnikateľského prostredia. To sú niektoré z problémov, ktorými sa zaoberá Národný program reforiem Slovenskej repub-
liky SR 2022 predložený Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 
 
Program sa okrem iného venuje aj opatreniam v oblasti verejných financií. Prioritou vlády je podľa neho návrat ku zdravým 
verejným financiám pri rešpektovaní európskych aj národných rozpočtových pravidiel. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií 
Slovenska totiž patrí medzi jednu z najslabších v rámci krajín EÚ. Tento stav má pomôcť zvrátiť najmä pripravovaná reforma I. 
dôchodkového piliera, ktorá opätovné naviaže dôchodkový vek na rast strednej dĺžky života. Rovnaký cieľ sleduje aj implemen-
tácia výdavkových limitov od roku 2023. 
 
Jedným z nevyhnutných predpokladov pre dlhodobo udržateľný ekonomický rast je podľa materiálu rastúca produktivita, ktorá 
je výsledkom zavádzania inovácií. Na Slovensku doteraz chýba systematická nadrezortná koordinácia aktivít v oblasti výskumu 
a vývoja a motivácie pre efektívne prepojenie výskumu vo verejnom a súkromnom sektore boli nedostatočné. 
 
Miera zamestnanosti na Slovensku dosiahla podľa rezortu financií napriek nízkej zamestnanosti matiek s malými deťmi a nízko-
vzdelaných priemer EÚ. Slovensko ale potrebuje riešiť problém odlevu mozgov, ktorý ohrozuje dlhodobú konkurencieschopnosť 
ekonomiky pre nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov. Prílev vysokokvalifikovanej pracovnej sily by malo zvýšiť zjed-
nodušenie procesov v rámci pobytovej a pracovnej legislatívy. Prepojenie odborného vzdelávania a trhu práce zasa podľa 
predloženého materiálu podporí plánovaný vznik centier excelentnosti. 
 
Dokument sa tiež venuje dostupnosti bývania, zlepšovaniu podnikateľského prostredia, zelenej transformácii, podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a obehového hospodárstva či dekarbonizácii priemyslu. 
 
https://mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/npr-2022.pdf 
 
Zdroj: web slovlex.sk a web úradu vlády 

 
 

3.3 Stratégia financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námor-
ného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021–2027  
 
Stratégia bola schválená na rokovaní vlády SR dňa 12. apríla 2022 (uznesenie Vlády SR č. 267/2022). 
 
Cieľom dokumentu je vytvorenie jednotnej stratégie pre stanovenie podielu jednotlivých zdrojov financovania operácií 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu na spravodlivú transformáciu, Kohézneho 
fondu, Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdro-
jov prijímateľov z verejného a súkromného sektora v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a cieľa Európska 
územná spolupráca programového obdobia 2021-2027. 

Materiál predstavuje základný dokument pre prípravu finančných plánov programov, a to najmä Programu Slovensko. 
Obdobný materiál bol Ministerstvom financií vypracovaný aj pre všetky doterajšie programové obdobia 2004-2006, 2007-2013 
a 2014-2020. 
 
Vychádzajúc z nižšej alokácie, ktorá prislúcha Slovenskej republike v porovnaní s programovým obdobím 2014-2020, ako aj 
nižšej miery financovania z fondov EÚ pre Bratislavský samosprávny kraj a cieľ Európska územná spolupráca, dochádza k 
zvýšenej potrebe národného spolufinancovania (zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľov). 
Tak ako v predchádzajúcich programových obdobiach, Slovenská republika pokračuje v spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu, 
avšak zvýšené nároky nemôžu byť kryté len zo štátneho rozpočtu. Pandémia koronavírusu COVID-19 a následné opatrenia na 

https://mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/npr-2022.pdf
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odstránenie a zmiernenie jej dôsledkov enormne zaťažili štátny rozpočet. V nadväznosti na uvedené a s cieľom zvýšenia zod-
povednosti a zainteresovanosti prijímateľov dochádza k úprave a zjednoteniu podielu spolufinancovania prijímateľov z vlastných 
zdrojov, a to nasledovne:  
 
− pre prijímateľov implementujúcich operácie v menej rozvinutom regióne (všetky kraje Slovenskej republiky s výnimkou 

Bratislavského samosprávneho kraja), v okresoch Malacky, Pezinok, Senec a v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
sa stanovuje miera spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa vo výške 8 %;  

− pre prijímateľov implementujúcich operácie v okrese Bratislava sa stanovuje miera spolufinancovania z vlastných zdrojov 
prijímateľa vo výške 15 %.  

 
Súčasne dochádza k zavedeniu pozitívnych výnimiek, t. j. stanoveniu nulového spolufinancovania prijímateľov z vlastných zdro-
jov pre vybrané oblasti zamerané na:  
 
− podporu vedy, výskumu a inovácií (operácie národného významu);  
− financovanie aktivít so 100 % koeficientom na výpočet podpory poskytovanej na ciele v oblasti zmeny klímy;  
− prijímateľov územnej samosprávy obce/mestá, ktoré sú identifikované v aktuálnom vydaní Atlasu rómskych komunít s prí-

tomnosťou rómskych osídlení;  
− prijímateľov v rámci projektov ESF+, ktorí sú registrovaní ako poskytovatelia sociálnych služieb;  
− prijímateľov, školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, v rámci projek-

tov ESF+. 
 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27138/1 
 
Zdroj: web slovlex.sk a web úradu vlády 

 
 

3.4 Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021) 
 
Správa bola schválená na rokovaní vlády SR dňa 12. apríla 2022 (uznesenie Vlády SR č. 267/2022). 
 
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží predstavuje základný strategický dokument pre problematiku environ-
mentálnych záťaží. Povinnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vypracúvať a aktualizovať Štátny pro-
gram sanácie environmentálnych záťaží a predložiť ho vláde Slovenskej republiky na schválenie vyplýva zo zákona                         
č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.  
 
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021) bol v poradí druhým programom pre danú problematiku na 
Slovensku. 
 

Správa o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021) vyhodnocuje plnenie stanovených priorít 
v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021), 
ktoré boli napĺňané prostredníctvom cieľov a jednotlivých aktivít rozdelených do krátkodobých (2016-2017), strednodobých 
((2018-2020) a dlhodobých (2021 a viac) časových horizontov. Sumarizuje vynaložené finančné výdavky na riešenie problema-
tiky environmentálnych záťaží a definuje zdroje krytia finančných výdavkov, ktoré boli potrebné na realizáciu geologického 
prieskumu, vypracovanie rizikových analýz znečistených území, realizovanie sanácie a monitoringu environmentálnych záťaží.  
 
Celkové finančné výdavky na riešenie problematiky environmentálnych záťaží na obdobie rokov 2016-2021 boli vo výške 
130 404 814,31 eur.  
 
Do 30. apríla 2022 bude vláde Slovenskej republiky predložený na schválenie „Štátny program sanácie environmentál-
nych záťaží (2022-2027)“, ktorým sa zabezpečí kontinuita v riešení problematiky environmentálnych záťaží. 
 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27137/1 
 

 

3.5 Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 - 2024 
 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27138/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27137/1
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Správa bola schválená na rokovaní vlády SR dňa 20. apríla 2022 (uznesenie Vlády SR č. 275/2022). 

 
V novembri 2021 bola vládou Slovenskej republiky schválená Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 
(ďalej len Stratégia) s cieľom definovať výhľadové opatrenia v oblasti vzdelávacích politík, ktoré umožnia „reagovať na dynamicky sa 
meniaci trh práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systémových zmien v oblasti vzdelávania pre každého“.  
 
Stratégia stanovila aj jej následné rozpracovanie vo forme akčných plánov v troch trojročných časových etapách. Vypracovaním 
úvodného návrhu Akčného plánu k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 - 2024 (ďalej len „ AP k Stratégii 
CŽVaP“) bol v januári 2022 poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý k procesu tvorby prizval odborníkov zapojených aj 
do prípravy prvého návrhu Stratégie v roku 2021.  
 
Akčný plán obsahuje plán aktivít na uvedené časové obdobie, ktorý vychádza z definovaných tematických oblastí Stratégie a v nich 
navrhnutých opatreniach. Každé opatrenie obsahuje návrh súboru aktivít, smerujúcich k dosiahnutiu cieľov daného opatrenia, ako 
aj celkových cieľov Stratégie, výstupové indikátory, inštitúcie zapojené do ich realizácie a indikáciu možných finančných zdrojov. 
Financovanie aktivít je plánované do veľkej miery zo zdrojov fondov EÚ z programového obdobia 2021-2027 cez Program Sloven-
sko. 
 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20058/1 
 
 

PREHĽAD ZMIEN  

PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPISOV EÚ 
 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v apríli 2022 je uvedený v prílohe 1 Aktualít Le-
gislatívnej rady NKÚ SR.  4 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20058/1

