
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

3. Predmet návrhu zákona 

a) je upravený v primárnom práve Európskej únie: 

- v čl. 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa ktorého Únia 

a členské štáty majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať 

životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní 

dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi 

sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú 

zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce, 

- v čl. 153 ods. 1 písm. a) a b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, 

ktoré ustanovujú, že na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 Únia podporuje 

a dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti a) zlepšovania pracovného prostredia 

najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov, b) pracovných 

podmienok, 

b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie: 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 

uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení, 

c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:    

a) lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota 

účinnosti jeho ustanovení: 

Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica. 

b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej 

komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa 

čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení spolu s uvedením 

konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so 

zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 

z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady 

a Komisie: 

Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie 

už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších 

úprav: 



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní 

odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení je prebraná 

v týchto právnych predpisoch: 

- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov, 

- zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových 

poradcov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore 

veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 

488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

- zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

- nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 

pracovných činností, 

- vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia 

vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované 

povolania s koordináciou vzdelania. 
 

5. Návrhu právneho predpisu je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/442/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/16/

