Informácia
o identifikovaní legislatívnych prekážok spojených s plynutím hmotnoprávnych
a procesnoprávnych lehôt vo vecnej pôsobnosti ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

I.

ÚVOD

V uznesení vlády Slovenskej republiky č. 174 z 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim
zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky bola členom vlády a predsedom
ostatných ústredných orgánov štátnej správy ustanovená v bode A. 30 úloha identifikovať
vo svojej vecnej pôsobnosti legislatívne prekážky v súvislosti s plynutím hmotnoprávnych
a procesnoprávnych lehôt a informovať o nich ministerku spravodlivosti.
Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky následne vypracovala súhrnný informatívny
materiál s názvom Informácia o identifikovaní legislatívnych prekážok spojených s plynutím
hmotnoprávnych a procesnoprávnych lehôt vo vecnej pôsobnosti ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „informácia“), ktorý sa
predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Na území Slovenskej republiky bola z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom
SARS-CoV-2 vyhlásená mimoriadna situácia uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111
z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Následne bol uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115
z 18. marca 2020 vyhlásený na území Slovenskej republiky núdzový stav podľa článku
5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Mimoriadna situácia si
vyţadovala zo strany štátu prijatie nevyhnutných mimoriadnych opatrení dočasného
charakteru. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal viaceré opatrenia pri
ohrození verejného zdravia. Niektoré z ústredných orgánov štátnej správy pripravili
v súvislosti s ochorením COVID-19 zákonné opatrenia pre úpravu oblastí v rámci svojich
vecných pôsobností. Cieľom mimoriadnych opatrení je najmä vyjadrenie prioritného záujmu
štátu na ochrane ţivotov a zdravia obyvateľstva, vrátane záujmu na včasnom identifikovaní
nositeľov nákazy a na zabránení jej ďalšieho šírenia. Orgány verejnej moci preto pracujú od
vyhlásenia mimoriadnej situácie v obmedzenom reţime.
Vo všeobecnosti právne predpisy platia aj počas krízovej situácie, ak štát neprijal osobitné
mimoriadne opatrenia, ktoré by obsahovali nevyhnutné obmedzenia dočasného charakteru.
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V právnom poriadku sú upravené rôzne hmotnoprávne lehoty a procesnoprávne lehoty (ďalej
len „lehoty“). S plynutím lehôt sú spojené právne následky s rozmanitými právnymi
účinkami. Počas mimoriadnej situácie bolo potrebné pre plynutie vybraných zákonných lehôt
ustanoviť výnimočný osobitný reţim (napríklad obmedzenie plynutia premlčacích
a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, prípadne ich navrátenie v určených
prípadoch).
Informácia bola vypracovaná na základe podkladov od tých členov vlády a predsedov
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktorí ich Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej
republiky v súlade s citovaným uznesením vlády Slovenskej republiky bezodkladne zaslali.
V prípade ministerstiev, od ktorých Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
nedostalo podklady, sa pri spracovaní informácie vychádzalo z právnych predpisov, ktoré
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 schválila Národná
rada Slovenskej republiky, prípadne z informácií dostupných na webových sídlach týchto
rezortov. Z ostatných ústredných orgánov štátnej správy sa v informácií uvádzajú tie subjekty,
ktoré v určenej lehote zaslali Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky stanovisko
k danej téme.
Cieľom predloţeného informatívneho materiálu je poskytnúť vláde Slovenskej republiky:
- súhrnný prehľad o tom, aké legislatívne opatrenia, boli prijaté na eliminovanie
legislatívnych prekáţok spojených s plynutím lehôt, ktoré jednotlivé ministerstvá a ostatné
ústredné orgány štátnej správy identifikovali vo vzťahu k mimoriadnej situácií,
- okruh identifikovaných oblastí, ktoré sa odporúčajú do budúcnosti legislatívne ešte riešiť.
Pri systematickom členení informácie podľa jednotlivých ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy sa vychádza z ich výpočtu a poradia uvedeného
v § 3 a § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Predkladaný materiál zohľadňuje stav aktuálny k 13. máju 2020.

II.

MINISTERSTVÁ

1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky neidentifikovalo v rámci svojej vecnej
pôsobnosti právne predpisy, ktoré by predstavovali legislatívne prekáţky spojené s plynutím
lehôt.
Rezort hospodárstva nepredloţil do legislatívneho procesu v súvislosti s ochorením COVID19 osobitný návrh zákona. Na svojom webovom sídle v časti „KORONAVÍRUS“ podáva
informácie k témam:
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- otváranie prevádzok,
- ekonomické opatrenia,
- ţiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky,
- ţiadosť o colné suspenzie a kvóty pre tovary,
- dezinfekčné prostriedky,
- vývoz osobných ochranných prostriedkov.
2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu
komplexný návrh zákona, ktorý obsahuje riešenie týkajúce sa plynutia lehôt v oblastiach,
ktoré sú vo vecnej pôsobnosti rezortu financií. Návrh zákona schválila Národná rada
Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní dňa 2. apríla 2020. Ide o zákon
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento zákon nadobudol
účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – 4. apríla 2020.
Zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 došlo napríklad:
-k posunutiu lehôt na podanie niektorých daňových priznaní,
-umoţnilo sa Národnej banke Slovenska okrem iného predĺţiť lehoty, ktoré majú dohliadané
subjekty na plnenie zákonom ustanovených povinností, ak tieto lehoty nebudú môcť
dohliadané subjekty z objektívnych dôvodov (v súvislosti so šírením Covid-19) dodrţať,
-k zmene reţimu plynutia vybraných lehôt ustanovených v zákone č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
-k posunutiu lehoty na pouţitie beţných výdavkov štátneho rozpočtu.
S cieľom ustanoviť moţnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým
osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého
a stredného podniku, predloţil rezort financií do legislatívneho procesu návrh novely zákona
č. 67/2020 Z. z. Návrh zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom
legislatívnom konaní dňa 7. apríla 2020. Ide o zákon č. 75/2020 Z. z., 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. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov – 9. apríla
2020.
V zákone č. 75/2020 Z. z. sa konkretizujú ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktoré
sa nepouţijú pri uplatňovaní odkladu splátok podľa tohto nového zákona. Dôvodom je, ţe
ustanovenia osobitných zákonov by pri uplatňovaní zavedených protiepidemiologických
opatrení sťaţili prístup spotrebiteľa k rýchlej administrácii odkladu splátok úveru. Vo vzťahu
k plynutiu lehôt nadobúda v tejto novele na význame úprava, podľa ktorej odklad splátok pri
úvere na bývanie nebude mať vplyv na predĺţenie lehoty splatnosti tohto úveru, keďţe v praxi
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pri moţnom posunutí konečnej splatnosti úveru na bývanie pri aplikácii odkladu splátok môţe
dôjsť k presiahnutiu maximálnych limitov splatnosti, vo väčšine prípadov však nie
zostatkovej lehoty splatnosti. Pokiaľ by nastala takáto skutočnosť, systémy bánk by
predmetné úvery vyraďovali z krycieho súboru krytých dlhopisov, takýto dôsledok by
spôsobil zásadné komplikácie. Uvedenou úpravou sa v období pandémie takejto situácii
predíde. Zároveň sa ustanovili aj okolností, za ktorých môţe ţiadosť o odklad splácania úveru
podľa nového zákona podať aj dlţník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom
nadobudnutia účinnosti tohto zákona uţ podal ţiadosť o odklad splácania úveru. Odklady
splátok je moţné zo strany veriteľa zrušiť a dlţník môţe podať ţiadosť o odklad splátok
podľa nového zákona.
Z hľadiska ďalších pripravovaných opatrení Ministerstvo financií Slovenskej republiky v
stanovisku zo dňa 9. apríla 2020 uviedlo: V súčasnosti Ministerstvo financií Slovenskej
republiky intenzívne pracuje už na tretej etape legislatívnych opatrení, ktoré sú vyvolané
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V tejto súvislosti sme
identifikovali v zákonoch v našej vecnej pôsobnosti ďalšie ustanovenia, ktorých modifikáciu
na obdobie pandémie koronavírusu považujeme za potrebnú a budú predmetnom úpravy
v rámci novelizácie zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Následne Ministerstvo financií Slovenskej republiky predloţilo do legislatívneho procesu
návrh zákona, 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 zákona č. 75/2020 Z. z. Návrh zákona schválila Národná rada
Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní dňa 22. apríla 2020. Ide o zákon
č. 96/2020 Z. z., 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 zákona č. 75/2020 Z. z. Tento zákon
nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov – 25. apríla 2020. Vo vzťahu
k plynutiu lehôt sa napríklad v oblasti dane z príjmu dočasne predĺţili lehoty na pouţitie
podielu zaplatenej dane, predĺţila sa tieţ lehota, v ktorej by prijímatelia podielu zaplatenej
dane z príjmov mohli pouţiť finančné prostriedky získané z asignácie dane na pomoc pri
zmiernení negatívnych následkov pandémie a to nielen počas obdobia pandémie, ale aţ do
konca roka 2021.
3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Podľa informácií dostupných z webového sídla Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu komplexný návrh zákona, ktorý
obsahuje riešenie týkajúce sa plynutia lehôt v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti tohto
rezortu. Návrh zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom
legislatívnom konaní dňa 22. apríla 2020. Ide o zákon č. 90/2020 Z. z. o niektorých
opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
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v súvislosti s ochorením COVID-19. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – 25. apríla 2020.
Zákonom č. 90/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 boli v osobitných
článkoch vykonané priame novely týchto právnych predpisov:
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých
vodičov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení
vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z.,
zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V rámci uvedených zákonov sa upravilo prerušenie plynutia lehôt počas krízovej situácie
spôsobenej ochorením COVID-19.
Zákonom č. 90/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 došlo vo vzťahu
k plynutiu lehôt napríklad:
-k zakotveniu moţnosti stavebného úradu predĺţiť lehotu na vykonanie úkonu a na vydanie
rozhodnutia, ak z objektívnych dôvodov nie je moţné rozhodnúť v zákonnej lehote,
-k prerušeniu lehôt na vydávanie dokladov podľa zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v prospech ţiadateľov o schválenie, vydanie alebo udelenie dokladu,
-k predĺţeniu technickej a emisnej kontroly z dôvodu, ţe stanice technickej kontroly
a pracoviská emisnej kontroly boli zatvorené
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4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky identifikovalo
legislatívne prekáţky v súvislosti s plynutím lehôt vo vzťahu k pôsobnosti valných
zhromaţdení pozemkových spoločenstiev, ktoré sa z dôvodu obmedzenia pohybu, pobytu
a zhromaţďovania počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu nemohli zísť
a vykonať dôleţité úkony.
S cieľom eliminovať tieto prekáţky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvá v znení
neskorších predpisov. Návrh zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky
v skrátenom legislatívnom konaní dňa 22. apríla 2020. Ide o zákon č. 91/2020 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky – 25. apríla 2020.
5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky o tom, ţe na základe úlohy v bode A. 30 uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 174 z 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového
štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky, analyzovalo zákony vo svojej vecnej pôsobnosti. Na základe analýzy
vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu komplexný návrh zákona, ktorý obsahuje
riešenie týkajúce sa plynutia lehôt v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti rezortu vnútra.
Návrh zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní
dňa 7. apríla 2020. Ide o zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – 9. apríla 2020.
Zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19,
boli v osobitných článkoch vykonané priame novely týchto právnych predpisov:
- zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
- zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov,
- zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov,
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- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej sluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky a Ţelezničnej
polície v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej sluţbe v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluţieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
neskorších predpisov.
V rámci uvedených zákonov sa upravilo prerušenie plynutia lehôt počas krízovej situácie
spôsobenej ochorením COVID-19.
Zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, sa vo vzťahu
k plynutiu lehôt vykonalo napríklad:
-skrátenie minimálnej lehoty na pozastavenie ţivnosti,
-predĺţenie platnosti niektorých dokladov vydávaných v pôsobnosti rezortu vnútra, konkrétne
občianskych preukazov, vodičských preukazov, zbrojných preukazov, preukazov a licencií na
úseku bezpečnostných sluţieb, osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku poţiarnej
ochrany,
-prerušenie plynutia lehoty na uskutočnenie miestneho referenda na základe petície doručenej
obyvateľmi obce, prerušenie plynutia lehoty súvisiacej s vyhlásením a uskutočnením voľby
hlavného kontrolóra a podobne.
6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky identifikovalo v rámci svojej vecnej pôsobnosti
lehoty vyplývajúce zo zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rezort obrany
následne predloţil do legislatívneho procesu v súvislosti s ochorením COVID-19 návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej sluţbe profesionálnych
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo vzťahu k plynutiu lehôt sa napríklad navrhuje, aby odo dňa navrhovanej účinnosti, ak to
bude v záujme sluţobného úradu, začali opätovne plynúť lehoty na prepustenie
profesionálneho vojaka z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice alebo uplynutia času, na
ktorý bola profesionálnemu vojakovi povolená výnimka z vekovej hranice alebo z dôvodu
splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok. Do lehoty na prepustenie sa navrhuje
nezapočítavať doba, počas ktorej lehota na prepustenie neplynula.
7. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky analyzovalo zákony vo svojej vecnej
pôsobnosti a na základe analýzy vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu
komplexný návrh zákona, ktorý ponúka riešenie týkajúce sa plynutia lehôt v oblastiach, ktoré
sú vo vecnej pôsobnosti rezortu spravodlivosti. Návrh zákona schválila Národná rada
Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní dňa 25. marca 2020. Ide o zákon
č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky – 27. marca 2020.
Zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, boli v osobitných článkoch vykonané priame novely týchto
právnych predpisov:
- zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, sa vo vzťahu k plynutiu lehôt upravilo napríklad:
-obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch,
resp. ich navrátenie v určených prípadoch,
-obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní,
-obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto
pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu,
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-predĺţenie lehoty na podanie dlţníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu,
-umoţnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb
súkromného práva,
-dočasný zákaz výkonu záloţného práva a draţby,
-obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami
nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo
núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu
mimoriadnej udalosti.
S cieľom vytvoriť právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú
sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi
šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky predloţilo do legislatívneho procesu návrh novely zákona č. 92/2020 Z.
z. Návrh zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom
konaní dňa 22. apríla 2020. Ide o zákon č. 92/2020 Z. z.,
ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 12. mája 2020.
Vyuţitie dočasnej ochrany prichádza do úvahy v prípadoch, ak podnikatelia takúto úpravu
budú potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov. Zákon č. 92/2020 Z. z. vychádza
z premisy značnej komplexnosti súčasných ekonomických vzťahov dodávateľov
a odberateľov, ako aj financujúcich subjektov, pričom súčasná situácia spôsobila obmedzenia
v prevádzkovaní značného mnoţstva podnikov. Pokým takéto prevádzkovanie nebude môcť
byť úplne obnovené a vývoj pandémie nebude moţné efektívne predpokladať, je namieste
obmedziť najmä pôsobnosť (v beţnej situácii) inak prísne povinnosti súvisiace s insolvenciou.
Právne účinky dočasnej ochrany sú vyváţené aj s ohľadom na záujmy veriteľov a zachovanie
hodnoty podniku. Vo vzťahu k plynutiu lehôt nadobúda na význame najmä skutočnosť, ţe:
- pri oznámenom začatí výkonu záloţného práva sa účinky plynutia lehoty, po uplynutí ktorej
je moţné záloţné právo vykonať, navracajú a začatie jej plynutia sa spája aţ s ukončením
dočasnej ochrany. Ako pri exekúcii aj pri výkone záloţného práva by pri podnikateľovi pod
dočasnou ochranou mohlo dôjsť k zásadnejším zmenám v skladbe, vyuţití, určení či zmenšení
jeho majetku. Preto poskytnutie dočasnej ochrany bráni začatiu výkonu záloţného práva na
majetkové hodnoty ako podnik, časť podniku, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu
patriacu k podniku.
-pri dočasnej ochrane sa voči podnikateľovi pozastavuje najmä beh premlčania. Podobne je
potrebné nahliadať aj na lehoty pre prípadné uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov.
8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí Slovenskej republiky
neidentifikovalo v rámci svojej vecnej pôsobnosti právne predpisy, ktoré by predstavovali
legislatívne prekáţky spojené s plynutím lehôt.
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Rezort diplomacie nepredloţil do legislatívneho procesu v súvislosti s ochorením COVID-19
osobitný
návrh
zákona.
O svojich
nelegislatívnych
aktivitách
informuje
na webovom sídle (napríklad informácie o karanténe, výnimkách a registrácii pre osoby
cestujúce na územie Slovenskej republiky, informácie o obmedzeniach na hraniciach,
finančné prispenie na vývoj vakcíny proti koronavírusu).
9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Podľa informácií dostupných z webového sídla Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu viacero
návrhov zákonov, ktoré obsahujú riešenie týkajúce sa plynutia lehôt v oblastiach, ktoré sú vo
vecnej pôsobnosti tohto rezortu. Národná rada Slovenskej republiky schválila návrhy zákonov
v skrátenom legislatívnom konaní.
Ide o tieto zákony:
-Zákon č. 89/2020 Z. z. , 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. Národná rada Slovenskej republiky zákon schválila dňa 22. apríla 2020. Zákon
nadobudol účinnosť dňa 25. apríla 2020,
-Zákon č. 94/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 374/2019 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky zákon schválila dňa 22. apríla 2020.
Zákon nadobudol účinnosť dňa 25. apríla 2020,
-Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná
rada Slovenskej republiky zákon schválila dňa 22. apríla 2020. Zákon nadobudol účinnosť
dňa 25. apríla 2020,
-Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Národná rada
Slovenskej republiky zákon schválila dňa 2. apríla 2020. Zákon nadobudol účinnosť
dňa 4. apríla 2020.
Vo vzťahu k plynutiu lehôt sa uvedenými novelizáciami upravilo napríklad:
- predĺţenie lehoty na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok, ktoré sú nevyhnutné
pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti; predĺţenie lehôt na absolvovanie
aktualizačných odborných príprav; predĺţenie lehoty na vykonanie úradných skúšok,
odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov v reţime
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci spočívanie lehoty na
vykonanie opakovaného oboznamovania,
-odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci napríklad pri prijatí do zamestnania, preloţení na iné
pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu,
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-splnomocnenie pre vládu Slovenskej republiky upravovať nariadením lehoty ustanovené
zákonom, napríklad spočívanie lehôt lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, spočívanie
lehôt klientov, ktoré je potrebné dodrţať z dôvodu vzniku, zmeny a zániku nároku na peňaţné
príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťaţkého zdravotného postihnutia, spočívanie
lehôt oznamovacej povinnosti prijímateľa dávky alebo príspevku, predĺţenie lehôt zániku
nároku na niektoré dávky a príspevky, ktoré by mali uplynúť počas mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Podľa informácií dostupných z webového sídla Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej
republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstvo ţivotného prostredia
Slovenskej republiky vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu komplexný návrh
zákona, ktorý obsahuje riešenie týkajúce sa plynutia lehôt v oblastiach, ktoré sú vo vecnej
pôsobnosti tohto rezortu. Návrh zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky
v skrátenom legislatívnom konaní dňa 7. apríla 2020. Ide o zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Tento zákon nadobudol
účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – 9. apríla 2020.
Zákonom č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19,
boli v osobitných článkoch vykonané priame novely týchto právnych predpisov:
-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,
-zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov,
-zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona neskorších predpisov,
-zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
-zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 356/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tieto novelizácie sa zameriavajú predovšetkým na plynutie procesných lehôt ako aj na
predĺţenie lehôt ustanovených v uvedených jednotlivých zákonoch. Spravidla ide
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o doplnenie prechodných ustanovení, teda o opatrenia dočasného charakteru počas krízovej
situácie spôsobenej ochorením COVID-19.
Zákonom č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19,
sa vo vzťahu k plynutiu lehôt upravilo napríklad:
-pozastavenie plynutia lehôt v rámci účasti verejnosti na úkonoch vykonávaných v konaniach
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o prípady, kde citovaný
zákon ustanovuje alebo dotknuté subjekty trvajú na vykonaní úkonu, s tým, ţe tieto úkony
budú realizované po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu,
- pozastavenie plynutia lehôt v konaniach, v ktorých sa podľa zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyţaduje miestna ohliadka, ústne
pojednávanie alebo nazeranie do spisov, pričom tieto úkony budú vykonané po zrušení
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Podľa informácií dostupných z webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenskej republiky vypracovalo a predloţilo do
legislatívneho procesu návrhy zákonov, ktoré obsahujú riešenie týkajúce sa plynutia lehôt
v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti tohto rezortu. Národná rada Slovenskej republiky
schválila návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom konaní.
Ide o tieto právne predpisy:
-Zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná rada Slovenskej republiky zákon
schválila dňa 22. apríla 2020. Zákon nadobudol účinnosť dňa 25. apríla 2020.
-Zákon č. 56/2020 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky zákon schválila dňa 24. marca 2020. Zákon nadobudol
účinnosť dňa 25. marca 2020.
Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, boli vykonané priame novelizácie týchto zákonov: zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
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neskorších predpisov; zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a
vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo vzťahu k plynutiu lehôt sa uvedenými novelizáciami upravilo napríklad:
-viacero termínov, ktoré súvisia s organizáciou školského roka,
-oprávnenie vysokej školy umoţniť študentovi predĺţenie štúdia podľa posúdenia okolnosti
konkrétneho prípadu, ak počas krízovej situácie študent nemal z objektívnych dôvodov
moţnosť ukončiť svoje štúdium v zákonom určenej lehote,
-predĺţenie lehôt na čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých úspešným projektom
podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.
12. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky identifikovalo legislatívne prekáţky v súvislosti
s plynutím lehôt vo vzťahu k vecnej pôsobnosti rezortu kultúry a zaslalo námety na ich
novelizačné riešenia (návrhy de lege ferenda). Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vo
svojom stanovisku z 21. apríla 2020 identifikovalo v rámci svojej vecnej pôsobnosti
nasledovné právne predpisy s námetmi na ich novelizáciu:
-Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky navrhuje
predĺţiť lehotu na prijatie rozhodnutia o finančnej podpore audiovizuálnej kultúry a lehotu na
vyhotovenie návrhu zmluvy; ďalej prerušiť plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácií
filmového projektu na základe písomného oznámenia ţiadateľa; upraviť v prechodných
ustanoveniach osobitný reţim pre plynutie lehoty funkčného obdobia riaditeľa
Audiovizuálneho fondu počas mimoriadnej situácie.
-Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
navrhuje predĺţiť lehotu na prijatie rozhodnutia riaditeľa o finančnej podpore; predĺţiť lehoty,
ktoré plynú Fondu na podporu umenia v procese uzatvárania zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov ţiadateľovi; predĺţiť lehotu, v ktorej má prijímateľ vrátiť finančné prostriedky.
Ďalej rezort kultúry navrhuje upraviť prezumpciu zachovania lehoty, v ktorej je prijímateľ
povinný vrátiť finančné prostriedky poskytovateľovi, ktoré boli pouţité v rozpore
s dohodnutým účelom a v prechodných ustanoveniach navrhuje ustanoviť osobitný reţim pre
plynutie lehoty funkčného obdobia riaditeľa Fondu počas aktuálnej mimoriadnej situácie.
-Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
navrhuje predĺţiť lehotu na prijatie rozhodnutia riaditeľa o finančnej podpore; predĺţiť lehoty,
ktoré plynú Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v procese uzatvárania zmluvy
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o poskytnutí finančných prostriedkov ţiadateľovi; predĺţiť lehotu, v ktorej má prijímateľ
vrátiť finančné prostriedky. V prechodných ustanoveniach rezort kultúry navrhuje osobitný
reţim pre plynutie lehoty funkčného obdobia riaditeľa Fondu počas mimoriadnej situácie.
-Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky navrhuje predĺţiť lehotu, ktorá plynie od zápisu
do zoznamu periodickej tlače a v ktorej vydavateľ musí začať s vydávaním periodickej tlače,
inak Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykoná výmaz zápisu zo zoznamu periodickej
tlače.
-Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších
predpisov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky navrhuje predĺţiť lehotu, v ktorej
je vydavateľ periodickej publikácie povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať povinný
výtlačok.
-Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky navrhuje predĺţiť lehoty, v ktorých Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokováva
sťaţnosť; rozhoduje o ukladaní sankcií; rozhoduje o predĺţení platnosti licencie
na televízne/rozhlasové vysielanie; rozhoduje o zmene licencie na televízne/rozhlasové
vysielanie; rozhoduje o registrácií retransmisie; rozhoduje o zmene registrácie retransmisie.
-Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní). Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky navrhuje predĺţiť lehoty, v ktorých Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhoduje
o udelení a o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie/digitálne vysielanie rozhlasovej
programovej sluţby.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky následne predloţilo v mesiaci máj
do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením
COVID-19 spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona. Cieľom
návrhu zákona je okrem iného aj zjednocujúca úprava vybraných procesných lehôt v rámci
činností Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín, ako aj zjednocujúca úprava administratívnych procesov
a náleţitostí v uvedených fondoch sledujúc ich zjednodušenie v záujme moţnej efektívnejšej
reakcie k období krízovej situácie.
13. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Podľa informácií dostupných z webového sídla Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky vypracovalo a predloţilo do legislatívneho procesu komplexný návrh zákona, ktorý
obsahuje riešenie týkajúce sa plynutia lehôt v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti tohto
rezortu. Návrh zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom
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legislatívnom konaní dňa 3. apríla 2020. Ide o zákon č. 69/2020 Z. z.
o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky – 6. apríla 2020.
Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, boli v osobitných článkoch vykonané priame novely týchto právnych
predpisov:
-zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vo vzťahu k plynutiu lehôt sa uvedenými novelizáciami ustanovilo napríklad, ţe:
- neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-počas krízovej situácie sa nevykonáva aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú
drţiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, pričom neplynie lehota na jej absolvovanie
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.

OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

1. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) identifikoval legislatívne
prekáţky v súvislosti s plynutím lehôt vo vzťahu k jeho vecnej pôsobnosti a zároveň zaslal
námety na ich novelizačné riešenia (návrhy de lege ferenda). PMÚ SR v tejto súvislosti
nepredloţil do legislatívneho procesu ţiadny návrh zákona.
PMÚ SR identifikoval v rámci svojej vecnej pôsobnosti zákon č. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V citovanom zákone odporúča
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riešiť plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácií, plynutie lehoty na vydanie
rozhodnutia, plynutie lehoty na uloţenie pokuty. Ak je pre posúdenie koncentrácie
nevyhnutné zistiť podstatné informácie prieskumom trhu v aktuálnej mimoriadnej situácií sa
javí byť pre PMÚ SR zisťovanie týchto informácií podstatne zdĺhavejšie, keďţe činnosť
adresátov prieskumu je značne obmedzená. Počas realizácie prieskumu pritom plynú
zákonom určené lehoty.
2. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“)
identifikoval
legislatívne
prekáţky
v súvislosti
s plynutím
lehôt
vo vzťahu k jeho vecnej pôsobnosti. ÚGKK SR v tejto súvislosti nepredloţil
do legislatívneho procesu ţiadny návrh zákona; v rámci svojej vecnej pôsobnosti
identifikoval zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov. V tomto zákone odporúča riešiť plynutie lehoty
v konaní o návrhu na vklad; plynutie lehoty na splnenie oznamovacej povinnosti; plynutie
lehoty, v ktorých sa vykoná zápis do katastra nehnuteľností; plynutie lehoty v konaní o oprave
chyby v katastrálnom operáte; plynutie lehoty, v ktorých okresný úrad rozhoduje v prípade
pochybností o predmete evidovania v katastri nehnuteľností a plynutie lehoty v konaní
o obnove katastrálneho operátu.
3. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky v stanovisku uviedol, ţe neeviduje ţiadne
právne predpisy, ktoré by predstavovali legislatívne prekáţky v súvislosti s plynutím lehôt
počas mimoriadnej situácie.
4. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v stanovisku uviedol,
ţe neeviduje ţiadne právne predpisy, ktoré by predstavovali legislatívne prekáţky
v súvislosti s plynutím lehôt počas mimoriadnej situácie.
5. Úrad pre verejné obstarávanie
Zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, bola v článku V vykonaná s účinnosťou od 25. marca 2020
priama novelizácia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V predmetnom zákone sa upravilo
obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami
nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo
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núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu
mimoriadnej udalosti.
6. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) identifikoval
legislatívne prekáţky v súvislosti s plynutím lehôt vo vzťahu k jeho vecnej pôsobnosti. ÚPV
SR v tejto súvislosti nepredloţil do legislatívneho procesu ţiadny návrh zákona.
ÚPV SR identifikoval v rámci svojej vecnej pôsobnosti nasledovné právne predpisy a v nich
upravené lehoty:
-Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov: lehota
na podanie ţiadosti o obnovu ochrannej známky. Následkom uplynutia lehoty je zánik
ochrannej známky.
-Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov: lehota na odstránenie
nedostatkov návrhu na výmaz zapísaného dizajnu. Následok uplynutia lehoty je zastavenie
konania o výmaze.
-Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov: lehota
na odstránenie nedostatkov prihlášky. Následkom uplynutia lehoty je skutočnosť, ţe prihláška
sa povaţuje za nepodanú.
-Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku
za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku
a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá
a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: lehoty spojené s platením udrţiavacích poplatkov za jednotlivé roky
trvania platnosti patentu, európskeho patentu a dodatkového ochranného osvedčenia.
Následkom nedodrţania lehôt je zánik patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného
osvedčenia.
-Zákon č. 517/2007 o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov: lehota na preukázanie práva prednosti. Následkom uplynutia
lehoty je právna fikcia, ţe na uplatnené právo prednosti sa neprihliada.
7. Národný bezpečnostný úrad
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) identifikoval legislatívne prekáţky
v súvislosti s plynutím lehôt vo vzťahu k jeho vecnej pôsobnosti a aslal námety na ich
novelizačné riešenia (návrhy de lege ferenda). NBÚ v tejto súvislosti nepredloţil do
legislatívneho procesu ţiadny návrh zákona.
NBÚ identifikoval v rámci svojej vecnej pôsobnosti nasledovné právne predpisy s námetmi
na ich novelizáciu:
-Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. NBÚ navrhuje predĺţiť lehotu, v ktorej
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je NBÚ povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke a lehoty, v ktorých sú štátnej orgány
a iné právnické osoby povinné predloţiť NBÚ informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti
navrhovanej osoby a to o dobu krízovej situácie v súvislosti s COVID-19. NBÚ navrhuje
predĺţiť o tri mesiace platnosť osvedčenia a potvrdenia priemyselnej bezpečnosti, ktorých
platnosť uplynie počas doby krízovej situácie v súvislosti s COVID-19.
-Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z. NBÚ navrhuje predĺţiť lehoty na prijatie
bezpečnostných opatrení a lehoty na audit o dobu krízovej situácie v súvislosti s COVID-19.

IV.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Po vykonanom súhrnnom zhrnutí analýz legislatívnych prekáţok, ktoré súvisia s plynutím
lehôt, moţno vo všeobecnosti konštatovať, ţe jednotlivé ministerstvá priebeţne a operatívne
predkladali do legislatívneho procesu v rámci svojich kompetencií návrhy zákonov, ktorých
cieľom bolo riešiť a eliminovať prekáţky spojené s plynutím lehôt počas mimoriadnej
situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Národná
rada Slovenskej republiky schválila predloţené návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom
konaní.
Z informácie vyplýva, ţe pokiaľ ide o ministerstvá, boli iniciované a vykonané potrebné
legislatívne kroky. V legislatívnom procese sa aktuálne nachádzajú:
- návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19,
-návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej sluţbe
profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Od ostatných ústredných orgánov štátnej správy podľa § 21 zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov boli vznesené námety na novelizácie týchto zákonov:
-PMÚ SR: zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaţe a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
-ÚGKK SR: zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
v znení neskorších predpisov,
-ÚPV SR: zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov; zákon č. 435/2001 Z. z.
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(patentový zákon) v znení neskorších predpisov; zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za
udrţiavanie platnosti patentu, o poplatku za udrţiavanie platnosti európskeho patentu
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s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udrţiavanie platnosti dodatkového
ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 517/2007 o úţitkových vzoroch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-NBÚ: zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky odporúča, aby ďalší postup ohľadne
legislatívneho procesu vo vzťahu k vyššie uvedeným právnym normám a úradom ďalej
zabezpečil podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu a strategické
plánovanie.
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