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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na rokovanie HSR SR 
Dňa 23. mája 2022     

         č. 1) 
 
 

Stanovisko k  Návrhu zákona o požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby  
so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
Návrh zákona o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky z dôvodu prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o 
požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27. júna 2019, s termínom 
transpozície do 28. júna 2022.  
 
Cieľom tejto smernice je prostredníctvom aproximácie právnych predpisov členských štátov odstrániť prekážky 
voľného pohybu určitých výrobkov a služieb a prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Zvýšenie 
dostupnosti prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšenie prístupnosti informácií tak umožní 
vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a súčasne uľahčí nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím, ako aj 
osobám s funkčnými obmedzeniami (napr. seniorom, tehotným ženám...). Transpozíciou smernice sa v oblasti 
prístupnosti podporí aj splnenie povinností, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Dohovoru OSN pre práva 
osôb so zdravotným postihnutím. 
 
Predmetom návrhu zákona je definovať požiadavky na prístupnosť určitých služieb. Službami v rámci smernice 
sú najmä elektronické komunikačné služby, služby poskytujúce prístup k mediálnym službám, služby v oblasti 
dopravy, vybrané finančné služby, služby elektronického obchodu a iné. Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb sa vzťahuje nielen na 
služby, ale aj na výrobky. 
 
Časť upravujúca oblasť výrobkov zodpovedá vo svojej podstate princípu zakotvenia práv a povinností súvisiacich 
s technickými požiadavkami na stanovené výrobky, ktoré vychádza zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotné 
technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím sa navrhuje upraviť 
aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky, teda spôsobom, ktorý je pri posudzovaní zhody výrobkov 
zaužívaný. 
 
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je súčasťou 
predloženého návrhu zákona.  
 
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 28. júna 2025, čo zodpovedá termínu účinnosti smernice. 
 

Stanovisko AZZZ SR : 
 
AZZZ SR nemá k predloženému materiálu pripomienky.  
 
Záver : 
 
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie. 


