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NOVÉ VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 
zverejnené v zbierke zákonov na portáli  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/ 

 

 

1.1 Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/371/20211101.html Účinnosť: 01.11.2021 
 
Vysvetlenie: Hlavným cieľom návrhu je nanovo definovať podmienky a proces vydávania osvedčení o významných investí-
ciách. Cieľom je aj urýchlenie povoľovacích procesov pri významných dopravných stavbách, ako aj podpora výstavby strate-
gických území. Oproti predchádzajúcej právnej úprave návrh výrazne zmierňuje niektoré podmienky, napríklad minimálnu 
výmeru strategického územia, minimálnu výšku investície alebo minimálny počet novovytvorených pracovných miest. 
 
 

1.2 Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/358/20220101.html   Účinnosť: 01.01.2022 
 
Od 01.01.2022 sa zriaďuje Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej len „inštitút”), ktorému sa v 
oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií zverujú úlohy podľa § 3. Sídlom inštitútu je Bratislava. Inštitút je právnická osoba. 
Hlavnou úlohou inštitútu je hodnotenie zdravotníckych technológií na účely kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a 
dietetických potravín2). Inštitút vo veci kategorizácie zverejňuje na svojom webovom sídle a na elektronickom portáli Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na účely kategorizácie a úradného určenia cien4) 
(ďalej len „elektronický portál“) odborné hodnotenie ako výsledok hodnotenia zdravotníckej technológie do 110 dní odo dňa 
začatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci kategorizácie. 
 
Inštitút môže ďalej v oblasti zdravotnej starostlivosti 
a) uskutočňovať výskumy a analýzy v oblasti kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti a ochrany a pod-

pory zdravia,  
b) sledovať trendy v oblasti vývoja nových zdravotníckych technológií, 
c) hodnotiť zdravotnícke technológie na účely kategorizácie, ktorých významnosť vplyvu na prostriedky verejného zdravot-

ného poistenia uvedená v žiadosti podľa odseku 1 za 25. až 36. mesiac je najviac 1 350-násobok priemernej mzdy za 
rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom bola žiadosť podaná, ak je predpoklad, že vplyv na prostriedky verejného 
zdravotného poistenia bude vyšší ako je uvedený v žiadosti, alebo ak je predpoklad, že zdravotnícka technológia má iný 
významný vplyv na zdravotnú starostlivosť,  

d) hodnotiť zdravotnícke technológie iné ako podľa písmena c) alebo odseku 1, 
e) požiadať ministerstvo zdravotníctva, aby konalo vo veci zmeny charakteristík 

1. referenčnej skupiny, 
2. podskupiny zdravotníckych pomôcok, 
3. podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov, 
4. podskupiny dietetických potravín, 

f) zapájať sa do medzinárodných výskumných projektov v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, spolupracovať so 
zahraničnými inštitúciami pre hodnotenie zdravotníckych technológií,  

g) spolupracovať v oblasti výchovy a vzdelávania so slovenskými vzdelávacími inštitúciami v oblasti zdravotníctva,  
h) zaoberať sa podnetmi od ministerstva zdravotníctva, organizácií združujúcich zdravotné poisťovne, odborných spoločností 

a stavovských organizácií, pacientskych organizácií a verejnosti,  

1 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/358/20220101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/358/#paragraf-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/358/#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/358/#poznamky.poznamka-4
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i) vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s hodnotením zdravotníckych technológií. 
 
Inštitút môže hodnotiť alebo spolupracovať na hodnotení zdravotníckych technológií pre  
a) orgány Európskej únie hospodáriace s verejnými prostriedkami, 
b) zahraničné inštitúcie hospodáriace s verejnými prostriedkami neuvedené v písmene a).  
 
Inštitút vykonáva vedecko-poradenskú činnosť na základe metód medicíny založenej na dôkazoch.  

Orgánmi inštitútu budú: 

a) Riaditeľ 
b) Dozorná rada 

 
Funkciu prvého riaditeľa vykonáva osoba poverená ministrom zdravotníctva. Prvé výberové konanie na funkciu riaditeľa musí 
byť vyhlásené do dvoch rokov od vzniku inštitútu. Do vymenovania členov dozornej rady schvaľuje nakladanie s majetkom 
inštitútu v hodnote nad 10 000 eur minister zdravotníctva. 
 

Podľa § 13 ods. 8 zákona minister zdravotníctva v januári 2026 požiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly 
inštitútu podľa osobitného zákona (zákon č. 39/1993 Z. z.). 
 
 

1.3 Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/ Účinnosť: 31.12.2021 
 
Vysvetlenie: Zákon upravuje finančné vzťahy pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechaniz-
mus“) vrátane poskytovania a používania prostriedkov mechanizmu, práva a povinnosti osôb v súvislosti s vykonávaním Plánu 
obnovy a odolnosti1) Slovenskej republiky (ďalej len „plán obnovy“) a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní 
prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vykonávaní plánu obnovy a niektoré ďalšie vzťahy pri vykoná-
vaní plánu obnovy. 
 
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v oblasti plánu obnovy najmä 
a) schvaľuje plán obnovy a jeho zmeny, 
b) schvaľuje systém implementácie plánu obnovy, 
c) schvaľuje návrh dohody4) medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou a schvaľuje vyjadrenie k vypovedaniu do-
hody,  
d) schvaľuje návrh krízových opatrení, ich zmeny alebo návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení,  
e) určuje vykonávateľa podľa § 5.  
 
Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou je Úrad vlády Slovenskej republiky. 
 
Vykonávateľom je ústredný orgán štátnej správy určený vládou, ktorý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu 
reformy v súlade s plánom obnovy vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov12) investície alebo reformy v súlade s 
dohodou podľa osobitného predpisu.4) 
 
Sprostredkovateľom je ústredný orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, vyšší 
územný celok, obec alebo iná právnická osoba, ktorá je na základe písomného poverenia vykonávateľa poverená plnením 
časti úloh vykonávateľa a ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie týchto úloh. 
 
Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky. 
 
Vykonávateľ poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe a v súlade s písomnou zmluvou o poskytnutí pro-
striedkov mechanizmu uzavretou s vykonávateľom podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/#poznamky.poznamka-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/#paragraf-269.odsek-2
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1.4 Zákon č. 375/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťo-
vých odvetviach v znení neskorších predpisov  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/375/ Účinnosť: 01.01.2022 
 
Vysvetlenie: Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu 
vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať ministerstvom 
poverenej právnickej osobe; poverená právnická osoba tieto údaje zverejňuje v ich úplnom znení do 30 dní od ich doruče-
nia na svojom webovom sídle. Údaje podľa predchádzajúcej vety nemožno v rámci zmluvných vzťahov označiť za dôverné 
ani za predmet obchodného tajomstva podľa Obchodného zákonníka. 
 
 
 

FINANČNÝ 
SPRAVODAJCA 
 

2.1 Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013086/2021-243 k spô-
sobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol, vnútorných a vládnych auditov 
(ďalej len „audit“) a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samo-

správy oznámených kontrolnými orgánmi, útvarmi vnútorného auditu správcu kapitoly štát-
neho rozpočtu, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slo-
venskej republiky oprávnenými vykonať finančné kontroly, audity a kontroly nakladania s 
verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania. (Príspevok č. 14) 
 
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/ 

 
Obsahuje podmienky a požadované podklady pre oznamovanie kontrolných zistení Úradu vládneho auditu. 
 
 

NOVINKY Z EURÓPSKEHO  
DVORA AUDÍTOROV 
 

3.1 Výsledky auditov zverejnené za 10/2021 
 
 

V októbri 2020 Európsky dvor audítorov zverejnil a prezentoval Výročnej správy o plnení rozpočtu EÚ za rok 2020. Aj tento rok 
audítori EÚ poukázali na to, že chyby naďalej ovplyvňujú výdavky EÚ. Už druhý rok po sebe to predstavuje žltú vlajku pre 
výdavky EÚ. Audítori v správe, ktorá bola zverejnená 26. októbra, identifikujú aj riziká a výzvy pri implementácii a riadnom 
finančnom hospodárení s prostriedkami EÚ sprístupnenými v reakcii na koronavírusovú krízu. 
 
Budúce výdavky EÚ sú tiež stredobodom obnovenej tripartitnej dohody, ku ktorej EDA, Európska investičná banka a Európska 
komisia teraz dospeli po dlhých diskusiách od januára 2020. Vzhľadom na neustále rastúcu úlohu EIB pri plnení rozpočtu EÚ, 
nová dohoda objasňuje a zjednodušuje prístup EDA k dokumentom a informáciám EIB, ktoré potrebuje na vykonávanie svojho 
auditu. 
 

2 

3 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/
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Medzitým EDA vo svojom ročnom audite agentúr EÚ zistil, že všetky agentúry EÚ viedli účtovníctvo správne a preukazne a 
pružne reagovali na pandémiu. 
 
V októbri EDA zverejnil Stanovisko k návrhom na reformu výberu príjmov EÚ, ako aj dve osobitné správy: v jednej sa požaduje 
účinnejšie uplatňovanie výkonnostných parametrov pred vyplatením kohéznych fondov a v druhej sa hodnotí lesné hospodár-
stvo EÚ v rokoch 2014 – 2020. a odporúčania na zlepšenie odolnosti lesov EÚ voči zmene klímy. 

 
  

Stratégia lesného hospodárstva EÚ: pozitívne, ale obmedzené výsledky  
 
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2110_04/INSR_Forestry_SK.pdf 

 
Hoci sa lesnatosť v EÚ v posledných 30 rokoch zvýšila, stav lesov sa zhoršuje. Postupy udržateľného obhospodaro-
vania majú zásadný význam na zachovanie biodiverzity a riešenie zmeny klímy v lesoch. Európsky dvor audítorov 
(EDA) v správe, v ktorej hodnotí stratégiu lesného hospodárstva EÚ na obdobie 2014 – 2020 a kľúčové politiky EÚ v 
tejto oblasti, upozorňuje, že v oblastiach, v ktorých má EÚ plnú právomoc konať, mohla Európska komisia prijať 
dôraznejšie opatrenia na ochranu lesov v EÚ. Dalo sa napríklad urobiť viac v boji proti nezákonnej ťažbe dreva a 
zlepšiť zameranie opatrení na rozvoj vidieka v oblasti lesného hospodárstva na biodiverzitu a zmenu klímy.  
 
Financovanie z rozpočtu EÚ určené na zalesnené plochy je omnoho nižšie ako financovanie určené na poľnohospodárstvo, 
hoci plocha pokrytá lesmi a plocha využívaná na poľnohospodárstvo je takmer rovnaká. EÚ financuje lesné hospodárstvo 
menej ako 1 % rozpočtu SPP a sústreďuje sa na podporu ochranných opatrení a podporu výsadby a obnovy lesnatých plôch. 
Financovanie EÚ určené na lesné hospodárstvo sa z 90 % poskytuje prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV).  

 
 „Lesy majú viac funkcií a slúžia na environmentálne, hospodárske a sociálne účely a stanovenie ekologických hraníc, naprí-
klad pre využívanie lesov na výrobu energie, stále prebieha,“ uviedol Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpo-
vedný za správu. „Lesy môžu slúžiť ako významný zachytávač uhlíka a pomáhať nám obmedzovať následky zmeny klímy, ako 
sú lesné požiare, búrky, suchá a klesajúca biologická rozmanitosť, no len ak sú v dobrom stave. Je na zodpovednosti Európskej 
komisie a členských štátov, aby zintenzívnili opatrenia zabezpečujúce odolné lesy.“  

 
Audítori zistili, že hlavné politiky EÚ sa zaoberajú biodiverzitou a zmenou klímy v lesoch EÚ, ale ich dosah je obmedzený. Hoci 
sa napríklad nariadením EÚ o dreve zakazuje uvádzať nezákonne 
Audítori dospeli k záveru, že opatrenia na rozvoj vidieka majú na lesnú biodiverzitu a odolnosť proti zmene klímy len malý dosah 
čiastočne kvôli skromným výdavkom na lesy (3 % všetkých výdavkov na rozvoj vidieka) a nedostatkom v koncepcii opatrenia. 
Samotná existencia plánu obhospodarovania lesov – čo je podmienka na získanie prostriedkov z EPFRV – poskytuje len malú 
istotu, že financovanie bude smerovať na environmentálne udržateľné činnosti. Okrem toho v spoločnom systéme monitorova-
nia EÚ sa nemerajú účinky opatrení v oblasti lesného hospodárstva na biodiverzitu a zmenu klímy.  
 
Základné informácie  
EÚ schválila medzinárodné dohody (Dohovor OSN o biologickej diverzite a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj s cieľom udrža-
teľného rozvoja č. 15), a preto musí rešpektovať viacero cieľov, ktoré priamo súvisia s biodiverzitou v lesoch. V zmluvách EÚ 
sa navyše EÚ vyzýva, aby sa usilovala o udržateľný rozvoj Európy. Podľa správy o stave lesov v Európe z roku 2020 sa však 
stav európskych lesov celkovo zhoršuje. Ďalšie správy a údaje z členských štátov potvrdzujú, že stav lesov sa z hľadiska 
ochrany zhoršuje.  
 
V júli 2021 Komisia predstavila svoju novú stratégiu lesného hospodárstva v EÚ.  
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2110_04/INSR_Forestry_SK.pdf
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ĎALŠIE NOVINKY  
 

V tejto časti prinášame ďalšie zaujímavosti z oblasti práva. 

 

4.1 Povinnosť informovať Európsku prokuratúru v prípade vzniku podozrenia z 
trestného činu 

 

Európska prokuratúra (“EPPO“) je nezávislý orgán Európskej Únie zod-

povedný za vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby 

na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom EÚ. 

Do právomoci Európskej prokuratúry patria predovšetkým trestné činy 
poškodzujúce finančné záujmy EÚ (§261, § 262, §254 Trestného zá-
kona), ak spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu na finančných záuj-
moch Európskej únie najmenej vo výške 10 000  EUR. V prípadoch 
spôsobenej alebo hroziacej škody nižšej ako 10 000 EUR Európska pro-
kuratúra môže vykonať svoju právomoc len ak by mal prípad na úrovni 
EÚ dôsledky, ktoré by vyžadovali vedenie vyšetrovania Európskou pro-
kuratúrou alebo ak by zo spáchania trestného činu boli podozriví úrad-
níci alebo iní zamestnanci Únie. 

Európska prokuratúra vykonáva svoju právomoc v na území Slovenskej 
republiky prostredníctvom európskych delegovaných prokurátorov 
(“EDP“). Miesto výkonu funkcie EDP je sídlo Úradu špeciálnej prokura-
túry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 

Európska prokuratúra začala svoju činnosť 1. júna 2021. 

 

Inštitúcie a orgány EÚ, ako aj príslušné orgány 22 člen-
ských štátov, ktoré sa zapojili do činnosti Európskej 
prokuratúry, musia EPPO oznamovať akúkoľvek 
trestnú činnosť, ktorá má vplyv na rozpočet EÚ. Jed-
notlivci môžu oznamovať aj údajné prípady podvodov 

a iných trestných činov. 

 

 oznamovacia povinnosť inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a orgánov členských štátov voči EPPO je upravená 

v bode (51) a článku 24 ods.1 Nariadenia o EPPO.  

 Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na NKÚ SR. 

 Orgány členských štátov by mali oznamovať informácie EPPO čo najskôr - bod (52) Nariadenia o EPPO. 

 Dodržiavanie oznamovacej povinnosti je kľúčové pre dobré fungovanie Európskej prokuratúry a malo by sa 

vykladať extenzívne, aby sa zabezpečilo, že vnútroštátne orgány oznamujú prípady, pri ktorých nie je bezpro-

stredne možné posúdiť určité kritériá (napríklad výšku škody alebo uplatniteľnú sankciu) – bod (53) Nariadenia 

o EPPO. 

 

4 
 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 

12.10.2017, ktorým sa vykonáva 

posilnená spolupráca na účely zriadenia 

Európskej prokuratúry (“Nariadenie o 

EPPO“) 

 Smernica EP a Rady (EÚ) 2017/1371 z 

5.7.2017 o boji proti   podvodom, ktoré 

poškodzujú finančné záujmy Únie, 

prostredníctvom trestného práva 

(“Smernica PIF“) 

 Rámcové rozhodnutie 

Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 

o boji proti organizovanému zločinu 

 Trestný poriadok, Trestný zákon  

 Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v 

znení neskorších predpisov (novelizácia 

zákonom č. 242/2019 Z.z.) 

  ďalšie p. predpisy 

 

 

Čl. 24 ods.1  
„Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a orgány člen-
ských štátov príslušné podľa uplatniteľného vnútroštátneho 
práva bez zbytočného odkladu oznámia Európskej prokura-
túre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môžu 
uplatniť svoje právomoci v súlade s článkom 22, článkom 25 
ods. 2 a 3“ 
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Vecná Pôsobnosť EPPO – čl. 22 Nariadenia o EPPO: 

Úmyselné trestné činy postihujúce finančné záujmy Európskej 
únie:  

 Podvody 
 Korupcia 
 Organizovaný zločin 
 Legalizácia príjmu z trestnej činnosti 
 Cezhraničné podvody s DPH s celkovou škodou (roz-

sahom) nad 10 miliónov EUR  

 Pôsobnosť EPPO z hľadiska výšky škody: 

 pre cezhraničné podvody s DPH na území dvoch 
alebo viacerých členských štátov minimálne 10 000 
000 € 

  škoda 10 000 € - 100 000 € kritéria stanovené Ko-
légiom (evokácia) 

 menej ako 10 000 € - kritéria čl. 25 ods. 2 Nariade-
nia o EPPO, o ich (ne)uplatnení rozhodne EPPO 

   

Druhy trestných činov v pôsobnosti EPPO: 

 Poškodzovanie finančných záujmov EÚ (§§ 261, 262  
TZ) 

 Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (§ 233 TZ) 
 Machinácie pri verejnom obstarávaní (§ 266 TZ) 
 Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej sku-

piny (§ 296 TZ) 
 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa (§ 326 TZ) 

 Trestné činy korupcie (§§ 328-336 TZ) 
 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzi-

nou (§ 254 TZ) 
 Skrátenie dane a poistného (§ 276 TZ) 
 Daňový podvod (§ 277a TZ) 
 Nezaplatenie dane a poistného (§ 278 TZ) 
 iné neoddeliteľne spojené trestné činy 

   

Časová pôsobnosť EPPO: 

 po 20.11.2017 – dátum nadobudnutia účinnosti Na-
riadenia 

 rozhodujúci čas aktívneho konania páchateľa 
 pokračovacie trestné činy - aktívne konania pácha-

teľa v poslednom čiastkovom útoku 

 Územná a osobná pôsobnosť EPPO: 

 celkom alebo sčasti spáchané na území jedného 
alebo viacerých členských štátov 

  spáchané štátnym príslušníkom členského štátu, 
alebo úradníkom EÚ mimo jeho územia ak je daná 
právomoc ČŠ pri danom trestnom čine 

 

Oznamovanie, registrácia, verifikácia 

Trestné oznámenia o podozreniach, týkajúcich sa uvádzaných trestných činov, v súvislosti s ktorými EPPO môže uplatniť 
svoje právomoci, je potrebné zasielať elektronickým spôsobom prostredníctvom formulára „EPPO CRIME REPORT“ na 
webovej stránke EPPO:   

  https://www.eppo.europa.eu/sk/webform/eppo_report_a_crime/ 

 rozhodnutie o (ne)začatí vyšetrovania do 20 dní  

 rozhodnutie o (ne)evokácii do 5 dní  

Článok 24 odsek 4 Nariadenia o EPPO stanovuje nevyhnutné náležitosti trestného oznámenia, ktoré má obsahovať opis 
skutočností zakladajúcich podozrenie z trestného činu, predovšetkým miesto, čas, spôsob konania vrátane výšky spôsob-
nej alebo hroziacej škody, možnú právnu kvalifikáciu, dostupné informácie o podozrivých osobách, poškodených alebo 
iných dotknutých osobách, ako aj ďalšie relevantné údaje, ktoré sú známe. 

V zmysle extenzívneho výkladu oznamovacej povinnosti sa oznamujú aj prípady, pri ktorých nie je možné určiť napr. výšku 
škody alebo uplatniteľnú sankciu. EDP odporúčajú napríklad v prípade verejného obstarávania vychádzať z hodnoty zá-
kazky, ak nie je možné určiť spôsobenú škodu. EDP zastávajú názor, že aj v prípade, ak sa nedá/nevie určiť, či prípad 
patrí do pôsobnosti EPPO, je žiaduce tento náležite oznámiť prostredníctvom formulára. EDP zabezpečí spätnú väzbu 
s oznamujúcim orgánom za účelom zefektívnenia spolupráce do budúcnosti. Ak EDP vyhodnotí, že prípad patrí do pô-
sobnosti orgánov činných v trestnom konaní (“OČTK“), prípad odovzdá príslušnému OČTK a informuje o tom oznamujúci 
orgán.  

 

Kontaktné údaje Európskej prokuratúry v SR: 

Sídlo: Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok 

Adresa na doručovanie písomností: Štúrova 2,  812 
85 Bratislava 

Telefón: +421 33 20837266 

  

Webové sídlo EPPO: 

Home | European Public Prosecutor’s Office (eu-
ropa.eu) 

 

Nahlásenie TČ:  

https://www.eppo.europa.eu/sk/webform/eppo_report_a_crime/
https://www.eppo.europa.eu/
https://www.eppo.europa.eu/
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e-mail: podatelna.EPSK@genpro.gov.sk, elektro-
nické doručovanie prostredníctvom ústredného por-
tálu verejnej správy slovensko.sk 

 

Reporting a crime to the EPPO | European Public 
Prosecutor’s Office (europa.eu) 

 

PREHĽAD ZMIEN  
PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPISOV EÚ 
 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v októbri 2021 je uvedený v prílohe 1 Aktualít 
Legislatívnej rady NKÚ SR. Príloha 2 obsahuje právne predpisy, prijaté v októbri v súvislosti s ochorením CO-
VID-19. 

 

 

5 

mailto:podatelna.EPSK@genpro.gov.sk
https://www.eppo.europa.eu/en/reporting-crime-eppo
https://www.eppo.europa.eu/en/reporting-crime-eppo

