
PR E D KLA D A CI A S PR Á V A  

 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády návrh 

zákona o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).  

 

Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.   

 

 Cieľom návrhu zákona je prijatie (i) niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a (ii) niektorých mimoriadnych 

opatrení v justícii.  

 

V prvom prípade sa právna úprava zameriava na:  

- obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych 

vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch,  

- obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní, 

- obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto 

pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, 

- predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu, 

- umožnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb 

súkromného práva,  

- dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby, 

- obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami 

nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo 

núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie 

z dôvodu mimoriadnej udalosti, 

- zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov 

vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného 

zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov.  

 

Časť vyššie uvedených opatrení je koncipované ako opatrenia dočasného charakteru, 

pričom ich dočasnosť je daná dátumom, do kedy sa uplatňujú. Návrh zákona pracuje 

s termínom do 30. apríla 2020, pričom predkladateľ nevylučuje ďalšie predĺženie tohto termínu. 

Druhá časť opatrení je koncipovaná ako opatrenia, ktoré možno aplikovať len v čase 

mimoriadnej situácie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov alebo v čase núdzového stavu podľa 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.  

 

V druhom prípade, t.j. v prípade mimoriadnych opatrení v justícii, sa právna úprava 

zameriava na sfunkčnenie Súdnej rady Slovenskej republiky najmä s ohľadom na aktuálne 

vzdanie sa funkcie piatich jej členov a na zabezpečenie riadneho fungovania Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky z hľadiska jeho riadenia a správy. 

 

Na dosiahnutie vyššie uvedených zámerov sa preto navrhuje prijať zákon uvedených v 

čl. I a vykonať novelizácie zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 757/2004 Z. z. . o súdoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
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komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvody potreby jeho čo najskoršej účinnosti 

navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.  

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 

republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. 

 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na manželstvo, rodičovstvo a 

rodinu, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na 

služby pre občana. Možno očakávať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne 

sociálne vplyvy, pretože sa fakticky predlžujú premlčacie, prekluzívne, procesné lehoty, lehoty 

na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu, či dočasného obmedzenia výkonu 

záložného práva a dražby.   

 

Návrh zákona nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 

zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať 

na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia 

Covid-19.  

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

 


