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PARLAMENT 
 

 Úvery  Parlament 9. decembra schválil nový Zákon o úveroch na bý-
vanie. Ten implementuje smernicu EÚ 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere 
pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a 
vytvára právny rámec pre fungovanie trhu úverov na bývanie. Spotre-
bitelia by tak mali mať lepší prehľad o tom, koľko zaplatia na úrokoch. 
Tieto informácie majú banky po novom poskytovať klientom ešte 
pred uzatvorením zmluvy. Informácie pritom majú spotrebitelia dostať 
aj v prípade, ak budú chcieť svoj úver na bývanie splatiť iným úverom. 
Banky budú tiež musieť prísnejšie posudzovať príjem žiadateľa o úver, 
čo obmedzí ich dostupnosť. Parlament schválil novelu už v novembri, 
ale prezident Andrej Kiska ju vetoval. Poslanci ju opätovne schválili 
bezo zmien. 

Účinnosť: 21. marec 2016. (nrsr.sk) 
 
 Úvery  Parlament 15. decembra schválil novelu Zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok. Tá prináša zmeny v Zákone o spotrebiteľ-
ských úveroch, najmä zakazuje hotovostné pôžičky. Parlament schválil 
novelu už v novembri, ale prezident Andrej Kiska ju vetoval. Poslanci 
pri opätovnom schválení prijali zmeny tak, aby nezakazovala splátko-
vý predaj, lízing a refinancovanie hypoték.  
 Účinnosť: deň vyhlásenia. (nrsr.sk) 
 
 Exekúcie  Parlament 15. decembra schválil novelu Zákona č. 657/2004 
Z. z. o tepelnej energetike. Tá zakazuje exekúciu aktív štátnych teplár-
ní. Parlament schválil novelu už v novembri, ale prezident Andrej Kis-
ka ju vetoval. Poslanci ju opätovne schválili bezo zmien. 

Účinnosť: deň vyhlásenia. (nrsr.sk) 
 
 Zdravotníctvo  Parlament 15. decembra schválil novelu Zákona č. 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníc-
kych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Tá 
stanovuje minimálne platy pre zdravotné sestry, farmaceutov, masé-
rov či laborantov ako násobok priemernej mzdy v ekonomike. Minimá 
sa budú týkať zdravotníkov v štátnych i súkromných nemocniciach. 
Tiež transponuje smernicu EÚ 2004/23/ES o normách kvality a bez-
pečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervo-
vaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek. Parlament 
schválil novelu už v novembri, ale prezident Andrej Kiska ju vetoval. 
Poslanci ju opätovne schválili bezo zmien. 

Účinnosť: 1. január 2016. (nrsr.sk) 

VLÁDA 
 

 Mzdy  Vláda 2. decembra schválila nariadenie, ktorým sa ustanovujú 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme. Uvádza do praxe Kolektívnu zmluvu vo verejnom 
sektore z 28. októbra 2015. Platy učiteľov, vedcov a zdravotníckych 
zamestnancov podľa nej od 1. januára 2016 stúpnu o 4%. Ročné ná-
klady na zvýšenie platov budú 129 mil. €. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Mzdy  Vláda 2. decembra schválila nariadenie, ktorým sa ustanovujú 
zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov. Uvádza do praxe Kolek-
tívnu zmluvu vo verejnom sektore z 28. októbra 2015. Platy štátnych 
zamestnancov podľa nej od 1. januára 2016 stúpnu o 4%. Ročné ná-
klady na zvýšenie platov budú 23 mil. €. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Mzdy  Vláda 16. decembra schválila nariadenie o ustanovení stupnice 
platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a prísluš-

níkov Horskej záchrannej služby. Zvyšuje platy od januára 2016 o 4%, s 
nákladmi 9,5 mil. €. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Mýto  Vláda 16. decembra schválila novelu nariadenia č. 497/2013 Z. 
z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a 
systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozem-
ných komunikácií. V súlade s mierou inflácie znižuje sadzby na rok 
2016 o 0,5%. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Pôda  Vláda 9. decembra schválila novelu nariadenia č. 238/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, pre-
daja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým 
fondom. Cieľom je uľahčiť nákup a prenájom pôdy pre mladých a ma-
lých poľnohospodárov. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Farmári  Vláda 9. decembra schválila novelu nariadenia č. 342/2014 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohos-
podárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Pre-
cizuje pravidlá, aby boli jednoznačné a v súlade s právom EÚ. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Telekom  Vláda 2. decembra schválila novelu nariadenia č. 420/2012 
Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra. 
Cieľom je lepšie využitie frekvenčného spektra a jeho pridelenie na ci-
vilné a vojenské účely. Zabezpečenie účelného využívania frekvenčné-
ho spektra zabezpečuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Bunky  Vláda 9. decembra schválila novelu nariadenia č. 622/2007 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skla-
dovaní alebo distribúcii tkanív a buniek. Novela stanovuje náležitosti 
číselného kódu, ktorým musí byť označené každé odobraté tkanivo 
alebo bunka. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Zdravotníctvo  Vláda 9. decembra schválila novelu nariadenia č. 
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povo-
lania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sús-
tave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných 
činností. Novela transponuje smernicu EÚ 2013/55/EÚ o uznávaní od-
borných kvalifikácií. Spresňuje najmä požiadavky na vzdelanie farma-
ceutov, sestier a pôrodných asistentov a zubných lekárov. 

Účinnosť: 15. december 2015. (rokovania.sk) 
 
 Voda  Vláda 9. decembra schválila novelu nariadenia č. 354/2006 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Transponuje 
smernicu EÚ 2013/51/Euratom, ktorou sa stanovujú požiadavky na 
ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiah-
nuté vo vode. Pri monitoringu pitnej vody sa bude monitorovať aj ra-
dón.  

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
 
 Sociálna práca  Vláda 9. decembra schválila novelu nariadenia č. 
219/2014 Z. z. o sociálnej práci. Tá vytvára predpoklady pre systémové 
vzdelávanie v tejto oblasti, napr. stanovuje kvalifikačné predpoklady 
na výkon jednotlivých typov sociálnej práce. 

Účinnosť: 1. január 2016. (rokovania.sk) 
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