
Predkladacia správa 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej 

republiky na rok 2022.    

  

Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona vyplývajúcim z Plánu legislatívnych úloh 

vlády Slovenskej republiky na rok 2022 je upraviť právny rámec poskytovania finančných 

príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) a zabezpečiť zosúladenie zákona 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) s aktuálnymi potrebami 

aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory 

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.  
 

V tejto súvislosti sa návrh zákona zaoberá návrhom najvýznamnejších úprav v 

oblastiach, ktoré sú identifikované nasledovne: 

- revízia právneho rámca poskytovania finančných príspevkov v rámci AOTP za účelom 

zlepšenia ich efektívnosti a účinnosti, 

- úprava právneho rámca podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za 

účelom zlepšenia ich efektívnosti a účinnosti, 

- úprava zjednodušenia prístupu a zotrvania štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce 

najmä úpravou určenia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily na úroveň krajov 

a zjednodušením procesu obnovenia prechodného pobytu na účel zamestnania,  

- úprava pôsobnosti Aliancie sektorových rád a sektorových rád a vzdelávania prípravy pre 

trh práce v súlade so schválenou Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na 

roky 2021 – 2030 a Akčným plánom  k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva 

na roky 2022 – 2024. 

 

Predkladaným návrhom zákona sa v súvislosti s navrhovanými zmenami v zákone o 

službách zamestnanosti navrhuje novelizovať v čl. II zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v čl. III 

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, v čl. IV zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých 

okresoch v znení neskorších predpisov a v čl. V zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

so zámerom zabezpečiť komplexnosť právnej úpravy prepojením jej vecnej stránky na finančnú 

podporu.    

 

Návrh zákona nemá byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

 

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a primeranú legisvakačnú lehotu na navrhuje 

nadobudnutie účinnosti zákona 1. januára 2023. 

 

Návrh zákona bol od 4. augusta 2022 do 24. augusta 2022 predmetom medzirezortného 

pripomienkového konania. Výsledky pripomienkového konania sú uvedené vo vyhodnotení 

pripomienkového konania. 

 

 


