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DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

2. Názov návrhu zákona: 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 

 

3. Predmet návrhu zákona 

a) je upravený v primárnom práve Európskej únie: 

- v hlave IX (Zamestnanosť) čl. 145 a 146 a hlave X (Sociálna politika) čl. 151 a 153 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, 

- v čl. 15, čl. 16 a čl. 29 až 32 Charty základných práv Európskej únie v platnom 

znení, 

- v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z 

Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 

31.1.2020);  

b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie: 

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

(Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení, gestor zodpovedný za harmonizáciu 

nariadenia: PMÚ SR, MH SR, MPRV SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, 

MDV SR, MK SR, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 

občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v 

rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a 

ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 

75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS; gestor zodpovedný za prebratie 

smernice: MV SR, 

- smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu 

štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania 

(Ú. v. EÚ L 155, 18. 6. 2009); gestor zodpovedný za prebratie smernice: MV SR, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o 

podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel 

zamestnania ako sezónni pracovníci  (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014); gestor zodpovedný 

za prebratie smernice: MV SR, 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o 

podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 

vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27. 5. 2014); gestor zodpovedný za 

prebratie smernice: MV SR; 

c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:    
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a) lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota 

účinnosti jeho ustanovení: 

Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica. 

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: 

Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

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 2004/38/ES je prebratá v týchto právnych predpisoch: 

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  znení neskorších predpisov. 

 

Smernica Rady 2009/50/ES je prebratá v týchto právnych predpisoch: 

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  znení neskorších predpisov. 

 

Smernica 2014/36/EÚ je prebratá v týchto právnych predpisoch: 

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

Smernica 2014/66/EÚ je prebratá v týchto právnych predpisoch: 

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

5. Návrhu právneho predpisu je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne 


