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S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Popis návrhu 

Návrhom zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa zavádza komplexný mechanizmus preverovania 

zahraničných investícií v SR z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej 

republiky, pričom sa prihliada aj na bezpečnosť a verejný poriadok v Európskej únii. 

Návrh zákona ďalej upravuje niektoré aspekty spolupráce Slovenskej republiky s ostatnými 

členskými štátmi Európskej únie a s Európskou komisiou na základe nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na 

preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2019) v platnom 

znení. 

Východiskom pre prijatie návrhu zákona je aktuálny vývoj a trendy v globálnom 

hospodárskom priestore a vzájomná otvorenosť ekonomík Európskej únie, ktoré prispeli k 

tomu, že aj napriek všeobecne pozitívnemu vplyvu prichádzajúcich zahraničných investícií, je 

nutné venovať im zvýšenú pozornosť a identifikovať ich potenciál a spôsobilosť negatívne 

ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok. 

Nastavený mechanizmus preverovania predstavuje efektívny nástroj ochrany pred 

bezpečnostnými rizikami spojenými so zahraničnými investíciami. Jeho implementáciou 

Slovenská republika bude vedieť nie len monitorovať bezpečnostné riziká, ale ich aj 

eliminovať, a to prijatím konkrétnych opatrení vo forme stanovenia podmienok pre realizáciu 

zahraničnej investície alebo jej prípadným zakázaním. Osobitne sa pristupuje k tzv. kritickým 

zahraničným investíciám podľa § 3 návrhu zákona vymedzených nariadením vlády 

Slovenskej republiky (napr. v oblasti obrany, v odvetví biotechnológie, v prípade prvkov 

kritickej infraštruktúry, či oblasti médií a pod.), ktorých uskutočnenie bez predchádzajúceho 

posúdenia podľa zákona je zakázané. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR nemá k predloženému návrhu zákona pripomienky. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR odporúča predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 


