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D OL O ŽKA ZLU Č ITE ĽN OST I  

návrhu zákona s právom Európskej únie  

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

  

2.  Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie 
 

a) v primárnom práve 

- čl. 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

b) v sekundárnom práve 

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 

2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 

a (EÚ) 2016/1624 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019) v platnom znení, gestor: Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky; 

- smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať 

zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny 

vzťah (91/533/EHS) (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 

05/zv. 002), gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  

spolugestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;  

- smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu 

zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok 

a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 

28.11.1992 Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 002) v platnom znení, gestor: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; 

- smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 

rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. 

ES L 180, 19.7.2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 001), gestor: Úrad 

vlády Slovenskej republiky, spolugestori: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky;  

- smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný 

rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 

2.12.2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 002), gestor: Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, spolugestori: Ministerstvo 

obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky; 
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- smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010 , ktorou sa vykonáva revidovaná 

Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, 

UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Text s významom pre EHP) 

(Ú. v. EÚ L 68, 18.3.2010), gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, spolugestori: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie – bezpredmetné.  

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:  

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

účinnosti jeho ustanovení – lehota na prebratie smernice Rady 91/533/EHS, smernice Rady 

92/85/EHS, smernice Rady 2000/43/ES a smernice Rady 2000/78/ES -  1. máj 2004, lehota na 

prebratie smernice Rady 2010/18/EÚ – 8. marec 2012; 

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 – nebolo začaté;   

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 Rady 91/533/EHS bola prebratá do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákona č. 315/2001 

Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 281/2015 Z. z. 

o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov;   

- smernica Rady 92/85/EHS bola prebratá do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákona č. 315/2001 

Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 281/2015 Z. z. 

o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho 

mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým 

rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a 

ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien 

v znení neskorších prepisov, zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o 

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

neskorších predpisov, zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- smernica Rady 2000/43/ES bola prebratá okrem iného do zákona č. 365/2004 Z. z. o 

rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 
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č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z. z. o 

štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 

predpisov, atď.; 

- smernica Rady 2000/78/ES bola prebratá okrem iného do zákona č. 365/2004 Z. z. o 

rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z. z. o 

štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 

predpisov, atď.; 

- smernica Rady 2010/18/EÚ bola prebratá do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov 

Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákona č. 315/2001 

Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 281/2015 Z. z. 

o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a 

doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne 

 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:29642&qid=1649682376230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:29642&qid=1649682376230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:29642&qid=1649682376230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:235267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:235267
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:271797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:271797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:168750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:168750
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/

