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Národná rada Slovenskej republiky prijala v mesiaci máj 2020 spolu 26 vládnych návrhov zákonov a boli 

prijaté aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy nižšej právnej sily, predovšetkým so zameraním na 

elimináciu sociálnych a ekonomických dôsledkov vyhláseného núdzového stavu. 

V oblasti regulácie mobilnej aplikácie v krízovom období je aktuálnym prameňom slovenského právneho 

poriadku príslušné uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré pozastavilo účinnosť príslušných 

ustanovení zákonov v oblasti mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej 

aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami.

Komentár vypracoval  prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.                                 

Predmet 

Komentár 

Nariadenie vlády v období krízy ustanovuje osobitné podmienky výkonu sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2003 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

v znení neskorších predpisov. 

V období pandémie bol citovaný zákon novelizovaný v zákone z 22. apríla 2020 č. 89/2020, ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.

Opatrenia na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú zamerané na 

„spočívanie plynutia niektorých lehôt“, na zníženie nárokov pri preukazovaní psychickej spôsobilosti 

záujemcov o zamestnanie v tejto oblasti atď.

V období pandémie počas mesiaca máj 2020 tvorba práva a novelizácie platných právnych predpisov  

v slovenskom právnom poriadku boli zamerané najmä na krízovú legislatívu, ovplyvnenú potrebou 

prispôsobovania práva núdzovému stavu, vyhláseného od marca 2020. Komentujeme relevantné novely 

(v nadväznosti na predchádzajúce príspevky) so zameraním na potreby samosprávy a s cieľom uľahčiť 

zodpovedným zamestnancom a funkcionárom aplikáciu i realizáciu všeobecne záväzných právnych predpisov 

v náročnom období vyhláseného núdzového stavu.

Prehľad a výklad vybraných  právnych predpisov 
v mesiaci máj 2020, dotýkajúcich sa postavenia 
samosprávy

 » Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 7. mája 2020 č. 115/2020 Z. z. o niektorých  

 opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase  

 mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti  

 s ochorením COVID-19
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V čase mimoriadnej situácie sa predlžuje 

pobyt v centre pre deti a rodiny  plnoletej 

fyzickej osoby, ktorej sa poskytovala 

starostlivosť. 

Citované nariadenie vlády tiež ustanovilo 

bližšie podmienky pre vykonávanie 

opatrení pobytovou formou v centre 

„...v rozsahu nevyhnutnom na ochranu 

zdravia detí a plnoletých fyzických osôb“. 

Upravujú sa tiež podmienky akreditačného 

konania a podmienky osobného styku 

detí a ostatných fyzických osôb.

 » Zákon č. 119/2020 zo dňa 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z.  

 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických  

 komunikáciách v znení neskorších predpisov 

Komentár 

Komentovaný zákon mení právnu úpravu v zákone č. 355/2020 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a zmeny sú aj v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov.

Podstatou uvedených novelizácií je „...mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie 

a mobilná aplikácia na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami“.

Úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom mobilných aplikácií má zákonné oprávnenie  spracúvať len 

osobné údaje, ktoré sú „...nevyhnutné na účel spracúvania a funkcionalitu mobilnej aplikácie, ktorej sa 

týkajú...“.

Novela upravuje tzv. kategórie osobných údajov pre účely mobilnej aplikácie. 

Novelizovaný zákon upravuje tiež právne normy, týkajúce sa poskytovania a sprístupňovania údajov i záruky 

pre práva a slobody fyzických osôb.

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo PL. ÚS 13/2020-103, prijaté na neverejnom zasadnutí 

dňa 13. mája 2020 

 » v bode 4 pozastavilo účinnosť § 63 ods. 18 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických  

 komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

 » zároveň v bode 5. citovaného uznesenia Ústavný súd pozastavil účinnosť § 63 ods. 19 a 20 v rozsahu,  

 v akom sa vzťahujú na § 63 ods. 18 písm. b) a  c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických   

 komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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Ústavný súd pozastavil tieto ustanovenia novelizovaného zákona o elektronických komunikáciách, ktoré 

znejú:

Komentár 

Novela zákona obsahuje niektoré zmeny v právnej regulácii dane z príjmov a obsahuje v ustanoveniach  

§ 25a finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých 

podnikov.

 » Zákon č. 120/2020 Z. z. zo dňa 13. mája 2020, ktorým sa mení a 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 neskorších predpisov 

/V § 63 ods. 18 sa za slová „ľudskej choroby“ vkladajú slová „a po prijatí zodpovedajúcich technických  

a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov,“. 

V § 63 ods. 18 písm. c) sa slovo „užívateľov“ nahrádza slovami „pohybu dotknutého užívateľa“. 

V § 63 ods. 19 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a s písomným súhlasom alebo inak hodnoverne 

preukázateľným súhlasom dotknutého užívateľa“. 

V § 63 ods. 20 prvej vete sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po prijatí zodpovedajúcich technických  

a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Údaje 

podľa odseku 18 musí Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bezodkladne zničiť, akonáhle 

pominie dôvod na ich spracúvanie; o zničení údajov Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

bezodkladne písomne informuje dotknutého užívateľa, pričom uvedie údaje, ktoré o ňom spracúval. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. januára 2021 Ústavnoprávnemu 

výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o zákonnosti spracúvania údajov podľa odseku 18; 

pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknutá.../.

 » Zákon č. 125/2020 Z. z. zo dňa 12. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. ) 

 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  

 a sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Komentár 

Novela citovaného zákona upravuje procesné pravidlá na vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného 

odberového miesta.

Doterajšia minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na   „...poskytovateľov, 

ktorí prevádzkujú mobilné odberové miesta, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú epidemiologické ambulancie, 

poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, 

ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulanciu pevnej ambulantnej 

pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na 

prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby“. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového 
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miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe. 

Postavenie orgánov samosprávy je obsiahnuté v oprávnení Ministerstva zdravotníctva, ktoré  môže vydať 

výlučne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej 

ambulancie len samosprávnemu kraju alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej samosprávnym 

krajom, ak 

a) je to z hľadiska epidemiologickej situácie opodstatnené, 

b) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

c) priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.

Podľa ustanovení § 13, odsekov 12 a 13 samosprávny kraj v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie 

epidemiologickej ambulancie uvedie 

a) názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu predsedu 

samosprávneho kraja, 

b) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, 

c) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. 

Súčasťou uvedenej žiadosti je povinnosť samosprávneho kraja doložiť príslušné údaje na účel overenia 

vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme 

priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov. 

V prípade, že žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom, pripája sa aj  rozhodnutie príslušného orgánu 

verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky.

Na podnet samosprávneho kraja alebo na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva môže 

príslušné ministerstvo vydať rozhodnutie o dočasnej zmene povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby.

 » Zákon č. 134/2020 Z. z. zo dňa 14. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2020 Z. z.  

 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a  

 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Komentár 

Podľa Čl. XI zákona č. 134/2020 Z. z. sa novelizoval aj zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov 

a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorý v novom § 9a zaviedol inštitút verejného vypočutia, ktoré sa uskutoční k „...návrhu právneho 

predpisu, určeného na základe uznesenia vlády, pred jeho predložením na pripomienkové konanie“.



Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Newsletter je súčasťou projektovej aktivity "Včasná intervencia" v rámci Národného projektu 
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.

Gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Odborný garant projektovej aktivity: JUDr. Katarína Mrázová
Expert projektovej aktivity: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

https://npmodmus.zmos.sk


