
Dôvodová správa 

 

Osobitná časť 

 

K čl. I (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) 

 

K bodu 1 (§ 10) 

 

Navrhuje sa úprava minimálnej lehoty päť pracovných dní zamestnancom alebo zástupcom 

zamestnancov pre bezpečnosť, aby sa mohli oboznámiť s podkladmi a mali dostatočný čas na 

vyjadrenie sa napríklad ku návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu a podobne. 

 

K bodom 2 až 4 [§ 12 ods. 2 písm. d) a j), poznámka pod čiarou k odkazu 15] 

 

Legislatívno-technické úpravy. 

 

K bodu 5 [§ 14 ods. 3 písm. e)] 

 

Cieľom tejto právnej úpravy je zjednotiť a stanoviť jednoznačné podmienky získania 

oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby. Navrhujme vypustenie § 14 ods. 3 písm. 

e) bod 1. a postupovať iba v zmysle druhého bodu (systém štyroch akreditácii). V zmysle 

uvedeného bodu je žiadateľ povinný predložiť k žiadosti o vydanie oprávnenia na činnosť 

oprávnenej právnickej osoby nasledovné osvedčenia o akreditácii: 

1. osvedčenie na vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od zainteresovaných 

strán (typ A), 

2. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov, 

3. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu osôb, 

4. osvedčenie na vykonávanie činnosti certifikačného orgánu na certifikáciu systémov riadenia 

(manažérstva). 

 

Uvedené osvedčenia vydáva Slovenská národná akreditačná služba s dobou platnosti  

5 rokov (reakreditácia každých 5 rokov). 

 

K bodu 6 (§ 16 ods. 9) 

 

Uvedená úprava umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú 

spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti 

zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť 

overenia zdravotnej spôsobilosti spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď 

sa im oznámi výsledok lekárskej preventívnej prehliadky. 

Uvedená úprava umožní fyzickým osobám vykonávajúcim odborné činnosti udržať si odbornú 

spôsobilosť aj v prípade, ak lehota piatich rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej 

prípravy uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň 

zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť aktualizačnej odbornej prípravy spočíva, 

nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď absolvujú aktualizačnú odbornú prípravu. 
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K bodom 7 až 9 (§ 16) 

 

Legislatívno-technické úpravy. 

 

K bodu 10 [§ 17 ods. 4 písm. a)] 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K bodu 11 [§ 17 ods. 4 písm. b)] 

 

Navrhovaná úprava zosúladí lehotu na zaslanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze s 

lehotou na jeho spísanie, a to na 8 dní odo dňa keď sa zamestnávateľ dozvedel, že ide 

o registrovaný pracovný úraz. 

 

K bodu 12 [§ 17 ods. 7 písm. a)] 

 

Legislatívno-technická úprava spojená s novelizačným bodom 12 (čl. I). 

 

K bodu 13 (§ 21 ods. 8) 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K bodu 14 (§ 21 ods. 14) 

 

Navrhovanou úpravou sa ruší povinnosť oznamovať zmenu IČO. Fyzická a právnická osoba s 

novým IČO sa považuje za subjekt, ktorý musí požiadať o nové oprávnenie (ak dôjde k výmazu 

osoby s pôvodným IČO z obchodného registra, oprávnenie vydané tejto osobe stratí platnosť 

priamo zo zákona na základe § 21 ods. 13 písm. a) zákona).  

 

K bodom 15 až 20 (§ 22) 

 

Legislatívno-technické úpravy. Navrhované úpravy súvisia s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K dobu 21 (§ 23) 

 

Navrhuje sa zlúčenie odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika a 

bezpečnostného technika a ponechanie iba odbornej spôsobilosti s názvom „bezpečnostný 

technik“. Cieľom uvedeného návrhu je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň 

zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávali funkciu bezpečnostného technika. Navrhovaná 

úprava zabezpečuje, že odborná úroveň a kompetencie bezpečnostného technika budú na úrovni 

súčasného autorizovaného bezpečnostného technika. Jednotnosť odbornej úrovne všetkých 

bezpečnostných technikov bude zabezpečená predovšetkým jednotným overením ich 

odborných vedomostí prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou Národným 

inšpektorátom práce.  

Navrhovaná úprava nepredstavuje pre súčasných autorizovaných bezpečnostných technikov 

obmedzenie ich práv ani povinností. Odborne spôsobilé osoby – bezpečnostní technici, ktorým 

bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika (v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 356/2007 Z. 

z. o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a 

vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a 

vzdelávacej činnosti) výchovno-vzdelávacou inštitúciou do 31.12.2022 budú musieť požiadať 



3 

národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bezpečnostného technika, čím sa zaručí ich 

odborná úroveň, tak ako keby boli v súčasnosti autorizovanými bezpečnostnými technikmi. V 

prípade, že odborne spôsobilé osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika 

osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, nepožiadajú Národný inšpektorát práce o 

vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika do konca legisvakačnej doby, 

takéto osvedčenie o odbornej spôsobilosti stratí platnosť. 

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonávať 

skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa 

osobitného predpisu, zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedená úprava vychádza 

zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES 

o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 

prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (ďalej len 

„smernica 2013/55/EÚ), ktorá v bode 12 hovorí o tom, že so žiadosťami o uznanie kvalifikácie 

odborníkov, ktorí pochádzajú z neregulujúcich členských štátov a ktorí majú rok odbornej 

praxe, by sa malo zaobchádzať rovnako ako so žiadosťami odborníkov, ktorí pochádzajú z 

regulujúceho členského štátu. Ich odborné kvalifikácie by sa mali porovnávať s odbornými 

kvalifikáciami, ktoré sa vyžadujú v hostiteľskom členskom štáte na základe úrovní odborných 

kvalifikácií stanovených v smernici 2005/36/ES. V prípade podstatných rozdielov by príslušný 

orgán mal mať možnosť na uloženie kompenzačných opatrení. Mechanizmy overovania 

teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré by sa mohli vyžadovať ako kompenzačné 

opatrenia pre prístup k povolaniu, musia zaručovať a dodržiavať zásady transparentnosti a 

nestrannosti. 

 

K bodu 22 (vypustenie § 24) 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K bodu 23 (§ 25 ods. 1) 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

Navrhovaná úprava umožní kompetentnému orgánu - Národnému inšpektorátu práce, odobrať 

osvedčenie bezpečnostného technika v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) štvrtý bod zákona č. 

125/2006 Z. z.  

 

K bodu 24 (§ 25 ods. 2) 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K bodu 25 (§ 27 ods. 6) 

 

Navrhuje sa umožnenie odborne spôsobilým osobám vykonávať činnosti odborného zástupcu 

pre viaceré podnikateľské subjekty. Návrh umožní vykonávať činnosti odborného garanta pre 

viaceré právnické a fyzické osoby podnikateľov so zreteľom na skutočnosť, že práva, 

povinnosti a najmä zodpovednosť za odborné vykonávanie činností ostane zachované. 
 

K bodu 26 [§ 27 ods. 13 písm. a)] 

 

Navrhuje sa stanovenie 30-dňovej lehoty pre oprávnené osoby na výchovu a vzdelávanie na to, 

aby oznámili Národnému inšpektorátu práce zmenu údajov podľa odseku 7 písm. b) a c) a podľa 
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odseku 8 písm. b) až d) a zmenu ďalších podmienok, za ktorých bolo oprávnenie na výchovu a 

vzdelávanie vydané, spolu s predložením príslušných dokladov. 

 

K bodu 27 [§ 28 ods. 1 písm. a)] 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K bodu 28 (§ 39k) 

 

Navrhujú sa prechodné ustanovenia súvisiace s novelizačnými bodmi 5 a 21 (čl. I). 

 

K bodu 29 (príloha č. 1b) 
 

Navrhuje sa úprava prílohy č. 1b k návrhu zákona, ktorou sa upravuje minimálny počet 

bezpečnostných technikov, ktorí pôsobia u jedného zamestnávateľa. Navrhovaná úprava súvisí 

s novelizačným bodom 21 (čl. I).  

 

K bodu 30 (príloha č. 2) 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K bodu 31 (príloha č. 2a) 

 

Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 čl. I. Zároveň sa navrhuje úprava lehoty 

dĺžky trvania odbornej praxe. Na účely splnenia odbornej spôsobilosti a odbornej praxe 

žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 zákona č. 124/2006 

Z. z., odborného zástupcu a školiteľa sa rozumie odborne spôsobilá osoba s odbornou praxou 

najmenej tri roky. Navrhuje sa vypustenie požiadavky na prax v predchádzajúcich siedmich 

rokoch. 

 

 

K čl. II (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní) 

 

K bodom 1 až 4 (§ 80ak a príloha č. 2) 

 

Legislatívno-technické úpravy. Navrhované úprava súvisia s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

 

K čl. III (zákon NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch) 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

K čl. IV (zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce) 

 

K bodu 1 [§ 6 ods. 1 písm. d)] 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I). 
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K bodu 2 [§ 6 ods. 1 písm. e)] 

 

Legislatívno-technická úprava. Navrhovaná úprava súvisí s novelizačným bodom 21 (čl. I) 

a s novelizačným článkom V. Navrhovanou úpravou sa dopĺňa nová kompetencia Národného 

inšpektorátu práce vykonávať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti 

bezpečnostného technika podľa osobitného predpisu, zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Uvedená úprava vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2013/55/EÚ, 

ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 

1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom 

trhu (nariadenie o IMI) (ďalej len „smernica 2013/55/EÚ), ktorá v bode 12 hovorí o tom, že so 

žiadosťami o uznanie kvalifikácie odborníkov, ktorí pochádzajú z neregulujúcich členských 

štátov a ktorí majú rok odbornej praxe, by sa malo zaobchádzať rovnako ako so žiadosťami 

odborníkov, ktorí pochádzajú z regulujúceho členského štátu. Ich odborné kvalifikácie by sa 

mali porovnávať s odbornými kvalifikáciami, ktoré sa vyžadujú v hostiteľskom členskom štáte 

na základe úrovní odborných kvalifikácií stanovených v smernici 2005/36/ES. V prípade 

podstatných rozdielov by príslušný orgán mal mať možnosť na uloženie kompenzačných 

opatrení. Mechanizmy overovania teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré by sa 

mohli vyžadovať ako kompenzačné opatrenia pre prístup k povolaniu, musia zaručovať a 

dodržiavať zásady transparentnosti a nestrannosti. 

 

K bodom 3 a 4 [§ 7 ods. 3 písm. e) a ods. 8 písm. b)]] 

 

Legislatívno-technické úpravy. Navrhované úpravy súvisia s novelizačným bodom 21 (čl. I). 

 

 

K čl. V (zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií) 

 

V nadväznosti na úpravu v čl. I  bode 22 sa navrhuje, aby v prípade potreby vykonania skúšky 

spôsobilosti podľa § 28 zákona č. 422/2015 Z. z. bol Národný inšpektorát práce aj oprávneným 

orgánom vykonať skúšku spôsobilosti. V súlade s aktuálne platným znením § 28 zákona č. 

422/2015 Z. z. môže skúšku spôsobilosti vykonať iba profesijná organizácia, stavovská 

organizácia, uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola v spolupráci s príslušným 

orgánom. V prípade regulovaného povolania autorizovaného bezpečnostného technika však 

neexistuje profesijná organizácia ani stavovská organizácia združujúca autorizovaných 

bezpečnostných technikov, ktorá by mohla vykonať skúšky spôsobilosti. Taktiež neexistuje 

žiadna vysoká škola alebo stredná škola oprávnená vykonávať skúšky autorizovaných 

bezpečnostných technikov. Táto úprava reflektuje skutočnosť, že V Národný inšpektorát práce 

je jediným orgánom, ktorý vykonáva skúšky autorizovaných bezpečnostných technikov 

v podmienkach SR. 

 

K čl. VI (účinnosť) 

 

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. januára 2023. 


