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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 Prehľad vybraných právnych predpisov  

za mesiac marec 2018  

 
Milé kolegyne, vážení kolegovia,  
 
v priebehu marca boli v Zbierke zákonov publikované 
viaceré právne predpisy, ktoré sa dotýkajú rôznych oblastí 
činnosti miestnej územnej samosprávy.  
 
Pomerne detailný prehľad ponúkame v tomto vydaní 
komunálneho spravodajcu.  
  
Michal Sýkora, predseda ZMOS     
     

 
 

 

Predmet:  

•  Prehľad vybraných predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke 
zákonov SR za mesiac marec 2018.  

Prehľad vybraných právnych predpisov  
 

 

1. Zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Čiastka: 27                                                                                      
Účinnosť: od 15. marca   2018 
V čl. I. sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení  neskorších predpisov. 
Z hľadiska obcí je dôležitá úprava vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd 
obsiahnutá v § 36 cit. zákona. Tu sa mení § 36 ods. 4 a tento po zmene ukladá tomu kto akumuluje odpadové 
vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu 
obce  alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva 
roky. Avšak podľa prechodných ustanovení - § 80e ods. 4 cit. zákona obec alebo orgán štátnej vodnej správy 
môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15. marca 

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV 



                                  
                               
 

www.zmos.sk Strana 2 z 8 

14/2018 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 

 
pre členské  mestá a obce 

asdad 

2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze 
odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.“ 

Podľa § 63 ods. 4 cit. zákona sa spresňuje  možnosť obce všeobecne záväzným nariadením upraviť, 
obmedziť alebo  zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných 
útvaroch (§ 18 ods. 6). 

V čl. II. 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 sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že sa 
určuje vlastníkovi stavby alebo  vlastníkovi pozemku, na ktorom bola povolená žumpa povinnosť pripojiť stavbu 
alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady  
do 31. decembra 2021. 

V čl. III. sa mení zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 
predpisov.  

 
2. Zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

Čiastka: 27                                                   
Účinnosť: od 15. marca   2018, okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až VIII, ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. novembra 2018. 
V čl. I. sa mení zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V súvislosti s transpozíciou článku 2 ods. 1 písm. e) IV. AML Smernice, podľa ktorého medzi povinné osoby 
patria aj tzv. "ostatné osoby obchodujúce s tovarom..." bez ohľadu na to, či ide o podnikateľov, neziskové 
organizácie alebo iné subjekty menia sa v čl. IV.  až VI. právne predpisy upravujúce neinvestičné fondy, 
neziskové organizácie,  nadácie tak, že sa im ukladá povinnosť zápisu o konečnom užívateľovi výhod. Zároveň 
dochádza k zníženiu limitu potrebného pre zaradenie právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa medzi 
povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z pôvodnej hodnoty najmenej 15 000 eur na 10 000 eur. V čl. VII.  sa 
určuje , že rozsah údajov o konečnom užívateľovi výhod, zapisovaných do obchodného registra  je ustanovený 
vo väzbe na zákon č. 297/2008 Z. z.  

V čl. III. sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a z pohľadu obcí v bode 1. sa uvádza, že v sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 17 
sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a). V bode 2. v sadzobníku správnych poplatkov 
časti II. Vnútorná správa položke 34 sa na konci pripájajú tieto slová: "Oslobodenie : Od   poplatku   podľa   
písmena   b)   tejto   položky   sú   oslobodené  nadácie,   neinvestičné   fondy   a   neziskové   organizácie  
poskytujúce   všeobecne   prospešné   služby   pri   zápise   údajov   o  konečnom   užívateľovi   výhod   alebo   
pri   zmene   zapísaných   údajov  o   konečnom   užívateľovi   výhod." 

V čl. IX. sa mení zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 

 
3. Zákon č. 54/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Čiastka: 28                                                                                   
Účinnosť: od 15. marca   2018 
 Do zákona sa dopĺňa úprava § 3 ods.16 : „(16) Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného 

školského zariadenia nebol vymenovaný, zriaďovateľ poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského 
zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa podľa osobitného predpisu. 12)". 

Podľa § 5 ods.15 cit. zákona riaditeľ rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického 
alebo odborného zamestnanca, pritom sa novo určuje, že úkony riaditeľa a účastníka konania sa v tomto konaní 
vykonávajú výlučne v listinnej podobe. V rámci právnej úpravy siete škôl a školských zariadení  Slovenskej 
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republiky sa spresňuje, že zápis  v sieti  pre každú školu a školské zariadenie obsahuje adresu trvalého pobytu 
zriaďovateľa, predtým miesto trvalého pobytu zriaďovateľa. Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú 
dodatkom k zriaďovacej listine. Podľa doplneného ods. 4  § 22 zriaďovateľ v zriaďovacej listine a v dodatku k 
zriaďovacej listine uvádza údaje zhodne s údajmi uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete, 
právoplatnom rozhodnutí o zmene v sieti, právoplatnom rozhodnutí o vyradení zo siete alebo v potvrdení podľa 
§ 18 ods. 5. Do § 23a ods.1 sa dopĺňa, že centrálny register je verejný; rodné číslo fyzickej osoby ako údaj 
zapísaný do centrálneho registra sa nezverejňuje. V podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných 
pracovísk sa vedú titul, meno, priezvisko, rodné číslo  a kontakt na účely komunikácie riaditeľa školy alebo 
školského zariadenia, ale teraz aj  pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorého 
zriaďovateľ poveril vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa, pričom tieto údaje je 
zriaďovateľ povinný spracovať v podregistri škôl a školských zariadení bezodkladne. V prípade, ak technické 
podmienky zriaďovateľa neumožňujú splnenie tejto povinnosti, potom splnenie tejto povinnosti zabezpečí 
prostredníctvom  okresného úradu v sídle kraja tak, že  mu tieto údaje oznámi bezodkladne  na účely ich 
spracovania c v centrálnom registri. V podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk sa vedie aj 
nový údaj: dátum zrušenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska. Tieto údaje je zriaďovateľ 
povinný spracovať v lehote najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej 
skutočnosti. Ak to technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú splnenie tejto povinnosti, potom splnenie 
tejto povinnosti zabezpečí prostredníctvom  okresného úradu v sídle kraja tak, že  mu tieto údaje oznámi 
v lehote do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti.  

 

4. Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Čiastka: 29                                                                                    
Účinnosť: od 1. apríla   2018 
Tento zákon upravuje poskytovanie regionálnej investičnej pomoci, práva a povinnosti prijímateľa 

investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej 
použitia. Zrušuje sa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení  neskorších predpisov. Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 31. marca 2018, 
zostávajú v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných 
stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2018 
sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2018 a podľa § 6 ods. 6, 8 a 9 tohto zákona. 

Poskytovanie investičnej pomoci a kontrolu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov riadi a 
koordinuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Investičná pomoc sa poskytuje na podporu 
realizácie investičného zámeru v 

a) priemyselnej výrobe,  
b) technologickom centre,  
c) centre podnikových služieb. 
O žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci rozhoduje ministerstvo. Poskytovateľom investičnej pomoci 

je podľa § 3 písm. d) cit. zákona je  aj obec ak ide o investičnú pomoc, ktorou je prevod nehnuteľného majetku 
alebo nájom nehnuteľného majetku podľa § 13, t. j. prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného 
majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného 
majetku stanovená znaleckým posudkom.  
 

5. Zákon č. 59/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

Čiastka: 29                                                                            
Účinnosť: od 1. apríla   2018 
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Podľa nového § 61t cit. zákona platí, že exekúcii nepodlieha majetková účasť obcí v právnických 

osobách, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodou,  odvádzanie odpadových vôd,  nakladanie s komunálnym 

odpadom,  výrobu tepla  a rozvod tepla. Exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa 

predpisov účinných do 31. marca 2018. 

 

6. Zákon č. 61/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Čiastka: 30                                                             
Účinnosť: od 1. apríla   2018, okrem čl. I bodu 45 a § 100aa v bode 99 a čl. III, ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. januára 2019. 
V čl. I. sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Základnou zmenou je to, že sa  vytvára centrum pre deti rodiny a plnoleté fyzické osoby, v ktorom je 

možné vykonávať všetky doterajšie úlohy detských domovov, resocializačných stredísk. 
V piatej časti  sa mení právna úprava príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa. Obec 

môže poskytovať príspevok na dopravu. Ak obec poskytuje príspevok na dopravu, podmienky poskytovania 
tohto príspevku, jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení. 
Je zrušený príspevok obce na tvorbu úspor a zavádza sa povinnosť obce poskytovať mladému dospelému 
príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. 

 
7. Zákon č. 62/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Čiastka: 30                                                                
Účinnosť: od 15 marca   2018 okrem čl. I prvého až ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2018. 

Zmeny účinné od 1.marca 2018 sa týkajú prijímacej skúšky na stredné školy a dokumentácie pri 
špeciálne výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa.  Od 1.augusta 2018 sa dopĺňa  možnosť viesť pedagogickú 
dokumentáciu školy alebo školského zariadenia podľa odseku 3 písm. a) až e), j) a l) ako elektronické 
dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom  vyhotoveným s použitím 
mandátneho certifikátu  alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,  ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná 
elektronická časová pečiatka. Od 1. augusta 2018 sa spresňujú  osobné údaje , ktoré základná škola vyžaduje pri 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.  Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto 
osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického 
podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy  alebo prostredníctvom elektronického 
dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

 Od 1. augusta 2018 podľa 11 ods. 6 cit. zákona školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a 
spracúvať osobné údaje takto (nové znenie je vyznačené červeným písmom) 
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu 

1. meno a priezvisko, 
2. dátum a miesto narodenia, 
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa 
nezdržiava na adrese trvalého pobytu,  
4. rodné číslo, 
5. štátna príslušnosť, 
6. národnosť, 
7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 
8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej 
diagnostiky, 

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu 
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1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 
2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu 
a kontakt na účely komunikácie. 
 

8. Zákon č. 63/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
Čiastka: 30                                                                                    
Účinnosť: od 1. mája   2018 

V čl. I. sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v 
nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného 
predpisu. Spresňujú sa náležitosti potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru. Mení sa 
predovšetkým mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok z 50%  priemerného mesačného zárobku na 100%. Za 
prácu v sobotu patrí zamestnancovi popri  dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% 
minimálnej mzdy  v eurách  za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo 
podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu 
mzdového zvýhodnenia - najmenej však 45% minimálnej mzdy v eurách za hodinu. S vedúcim zamestnancom 
možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Zamestnancovi patrí 
za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v 
sume 100% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. U zamestnávateľa, u ktorého sa 
vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, 
možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia - najmenej však 90% minimálnej mzdy v eurách za 
hodinu podľa osobitného predpisu. S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s 
prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za 
každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40% minimálnej mzdy v eurách za hodinu 
podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové 
zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. U 
zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa 
prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho 
rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia  - najmenej však 35% minimálnej mzdy v eurách za hodinu 
podľa osobitného predpisu. Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a 
dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny 
zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú 
zrážky ďalej vykonávať. Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu 

a) práce v sobotu podľa 
1. § 122a ods. 1 najmenej 25% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, 
2. § 122a ods. 2 najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, 

b) práce v nedeľu podľa 
1. § 122b ods. 1 najmenej 50% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, 
2. § 122b ods. 2 najmenej 40% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, 

c) nočnej práce podľa 
1. § 123 ods. 1 najmenej 30% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o 
zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa 
osobitného predpisu, 
2. § 123 ods. 2 najmenej 25% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. 
 
V čl. III. sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25% hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej 
však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnancovi patrí za 
hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však 
príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce . Zamestnávateľ 
môže poskytovať zamestnancovi odmenu podľa novej právnej úpravy  20 cit. zákona aj za  prácu pri príležitosti 
obdobia letných dovoleniek a za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov. Pri poskytovaní platu zamestnancom, 
na ktorých sa vzťahuje tento zákon, zamestnávateľ neuplatní ustanovenia Zákonníka práce podľa tejto zmeny aj 
§ 118 ods. 4 , §121,§ 122, §122a ods.2 až 4, §122b ods. 2 až4 a §123 ods.2 a 3. 
V čl. V. sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  Podľa § 62 ods. 2 platí, že zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky 
zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. 
 

9. Zákon č. 70/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Čiastka: 31                                                                                       
Účinnosť: od 1. apríla   2018 

 Zmena zákona o obecnom zriadení bola podrobne rozpracovaná v zaslaných komunálnych 
spravodajcoch č. 10 až 12.  

 

10. Oznámenie  č. 78/2018 Z. z.  Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy v znení neskorších predpisov  

Čiastka: 33                                                                                    
Účinnosť: od 15. marca   2018 s výnimkami 
Cieľom opatrenia je zosúladiť a doplniť existujúce štandardy pre správu a prevádzku informačných 

systémov verejnej správy v zmysle návrhov vyplývajúcich z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 

(ďalej len "NKIVS") schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 437 z 28. septembra 2016 a jej 

strategických priorít, ako aj štandardy schválené Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej 

správy na základe problémov s interoperabilitou. Návrh opatrenia tiež zohľadňuje úlohy uložené v akčnom 

pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019, ktorý bol schválený 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017. Cieľom opatrenia je zosúladiť a doplniť existujúce 

štandardy pre správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy v zmysle návrhov vyplývajúcich z 

Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej len "NKIVS") schválenej uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 437 z 28. septembra 2016 a jej strategických priorít, ako aj štandardy schválené Komisiou pre 

štandardizáciu informačných systémov verejnej správy na základe problémov s interoperabilitou. Návrh 

opatrenia tiež zohľadňuje úlohy uložené v akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej 

republike na roky 2017 - 2019, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 

2017. Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) 

a na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

www.vicepremier.gov.sk. 

 
11. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  č. 

85/2018 Z. z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného 
rovnopisu elektronického úradného dokumentu  

Čiastka: 36                                                                                    
Účinnosť: od 1. apríla   2018 
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Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 59 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z. ustanovuje podrobnosti o 
spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.  
 

12. Zákon č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Čiastka: 38                                                            
Účinnosť: od 1. apríla   2018 okrem čl. I § 127 ods. 2 a 3, § 129, 131 a § 133 ods. 1, ktoré  nadobúdajú 

účinnosť 1. januára 2024. 
 Tento zákon v čl. I upravuje: 

a) výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany   
b) podmienky na vykonávanie činnosti 
1. vedúcej k ožiareniu, 
2. v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením,  
c) podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,  
d) požiadavky na 
1. ochranu pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší budov, vonkajším 
ožiarením zo stavebného materiálu a pretrvávajúcim ožiarením, ktoré je dôsledkom núdzovej situácie alebo 
dôsledkom ľudskej činnosti v minulosti, 
2. zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a rádioaktívneho materiálu, 
3. monitorovanie radiačnej situácie,  
e) obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody,  
f) pripravenosť na núdzovú situáciu ožiarenia,  
g) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní radiačnej ochrany. 

V čl. XII.  mení § 31 zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý upravuje kategorizáciu prác podľa  úrovne a 
charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, posúdenia 
zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov. 
 
13. Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2018 Z. z.,  ktorou sa mení vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a 
pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu 
na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov 

Čiastka: 38                                                                                        
Účinnosť: od 1. apríla   2018   

 V prílohe č. 1 k vyhláške sú podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia 
prác do kategórii. V prílohe č. 2 k vyhláške sú náležitosti návrhu na zaradenie prác do tretej kategórie alebo do 
štvrtej kategórie  alebo na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie. 
 

14. Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z.,  ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík 
pri zásobovaní pitnou vodou 

Čiastka: 38                                                                                        
Účinnosť: od 1. apríla   2018   

 V súvislosti s novou právnou úpravou  v zákone č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane sa mení  vyhl. č. 
247/2017 Z. z.  
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15. Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia 

Čiastka: 38                                                                                        
Účinnosť: od 1. apríla   2018   

 Optimalizácia radiačnej ochrany na pracovisku podľa § 123 zákona sa vykonáva po prekročení hodnoty 
efektívnej dávky pracovníka 6 mSv za kalendárny rok. 
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