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Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na malé a stredné podniky
Cieľom tohto dokumentu je informovať širokú podnikateľskú verejnosť o aktuálnych zmenách
v legislatíve upravujúcej podmienky podnikania v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na malé
a stredné podniky (MSP). Dokument reflektuje najmä na zmeny prijaté za predchádzajúci štvrťrok,
ale sú v ňom uvedené aj informácie o predpisoch, ktoré boli prijaté v skoršom období a ktoré
v dohľadnej dobe iba nadobudnú účinnosť. Informácie v dokumente sú radené chronologicky
podľa ich publikovania v Zbierke zákonov.
© SBA, Bratislava, 2018
Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.09.2018
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto brožúry nesmie byť reprodukovaná, uchovaná
v rešeršnom systéme alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického,
mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo akýmkoľvek systémom na ukladanie
a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia autora.
Neprešlo jazykovou úpravou.
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období
Por.
číslo

Novelizovaný predpis

Názov legislatívneho predpisu

Poz.

1

Zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník

Zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony

1

2

Zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový
poriadok)

Zákon č. 267/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.
z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1

3

4

5

6

7

Zákon č. 110/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.
z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný
Zákon č. 113/2018 Z. z. o trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory
a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona
uvádzaní dreva a
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
výrobkov z dreva na
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
vnútorný trh
neskorších predpisov
Zákon č. 162/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
energetike
neskorších predpisov
Zákon č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových
spoločenstvách

1

1

1

1

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

2

Zákon č. 209/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.
Zákon č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
príprave

1

Zákon č. 177/2018 Z. z.
zákon proti byrokracii

ZMENY V LEGISLATÍVE S ÚČINNOSŤOU V 3.Q 2018 (1.7.2018 – 30.9.2018)
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Národná rada Slovenskej republiky dňa 12.10.2017 schválila zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmena zákonných ustanovení nadobudla účinnosť
dňa 1.9.2018. Novela Obchodného zákonníka reaguje na aplikačné problémy spojené s
reťazovými zlúčeniami/splynutiami realizovanými s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu
povinností, či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku.
Podľa doterajšej právnej úpravy pri výmaze spoločnosti z obchodného registra v prípade, ak
sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie, k návrhu spoločnosti na výmaz z Obchodného registra sa
vyžadoval ako povinná príloha súhlas správcu dane. V zmysle novelizovaného znenia § 68 ods.
11 Obchodného zákonníka, ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde
o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, je povinná doložiť súhlas
príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, a súhlas Sociálnej
1

Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov.
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poisťovne. Súhlas príslušného správcu dane je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.
Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov
Sociálnej poisťovne.
Ďalšia zmena nastala v právnej úprave, ktorá nedovoľovala osobe, ktorá mala daňový
nedoplatok alebo nedoplatok na cle založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Podľa aktuálneho
znenia § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť
osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname
dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový
úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas
sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.
K novelizácii došlo aj v ustanovení § 115 Obchodného zákonníka, kedy do predmetného
ustanovenia bol zaradený nový ods. 3, podľa ktorého spoločník nemôže previesť svoj obchodný
podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení,
ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti
pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Podľa § 115 ods. 7
Obchodného zákonníka návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri
prevode obchodného podielu je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane len vtedy,
ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v
zozname daňových dlžníkov.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 11.10.2017 schválila zákon č. 267/2017 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zmenou, ktorá nastala od 1.7.2018 je rozšírenie okruhu povinných osôb, ktoré musia
doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe. Povinnosť komunikovať
elektronicky s finančnou správou od 1. januára 2018 mali všetky právnické osoby zapísané v
obchodnom registri registrované pre daň z príjmov, pričom od 1. júla 2018 sa táto povinnosť
rozšírila o všetky fyzické osoby – podnikateľov, registrované pre daň z príjmu, t. j. nielen
platiteľov DPH.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Národná rada Slovenskej republiky dňa 14.03.2018 schválila zákon č. 110/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014
Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pozmeňujúca novela nadobudla účinnosť dňa
01.07.2018, pričom so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien zákona v podobe úpravy zmluvy
o pozemkovom spoločenstve a zosúladení interných predpisov spoločenstva. Novela zákona
v zmysle § 15 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách prináša zmeny v účasti na hlasovaní
v prípade oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti a poverení spoločenstva na nákup podielov na
spoločnej nehnuteľnosti, kedy hlasovať budú len spoluvlastníci dotknutej spoločnej nehnuteľnosti.
Zároveň novela ustanovuje vylúčenie hlasov patriacich spoločenstvu, ak je vlastníkom podielu na
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spoločnej nehnuteľnosti (§ 15 ods. 1 druhá veta zákona č. 97/2013 Z. z.), hlasov pripadajúcich na
tzv. neprededené podiely (§ 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z.) a hlasov, ktorými disponuje
Slovenský pozemkový fond na spoločných nehnuteľnostiach, resp. správca lesného majetku štátu
na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ktoré sú lesnými pozemkami, okrem taxatívne
vymenovaných prípadov (§ 15 ods. 2 prvá veta zákona č. 97/2013 Z. z.). Podľa § 32a ods. 2
zákona č. 97/2013 Z. z. spoločenstvo je povinné prispôsobiť zmluvu o spoločenstve alebo
stanovy tomuto zákonu do 30. júna 2019 a podať okresnému úradu oznam podľa § 25
predmetného zákona.
Ďalej sa zmeny zákona o pozemkových spoločenstvách týkajú povinnosti uvádzať riadnu
adresu sídla spoločenstva, t. j. v rozsahu obec, prípadne ulica, orientačné číslo a PSČ. Taktiež sa
zmena zákona dotkne spoločenstva, ktorého názov je zhodný s názvom iného spoločenstva, ktoré
vzniklo skôr. Neskôr vzniknuté spoločenstvo je povinné v takýchto prípadoch zmeniť svoj názov
do 30. júna 2019.
Podľa platného znenia § 18 ods. 1 predmetného zákona Zmluva o spoločenstve obsahuje jednu
povinnú prílohu, a to zoznam členov spoločenstva. Zmena spočíva v rozšírení povinných údajov
o členoch spoločenstva. Novým povinným údajom je údaj o právnom predchodcovi člena
spoločenstva. Novela zákona právne zakotvila aj druhú povinnú prílohu k zmluve o spoločenstve.
Je ňou zoznam nehnuteľností (§ 18 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z.). Podľa doteraz platného znenia
zákona sa zoznam nehnuteľností uvádzal spravidla priamo v texte zmluvy o spoločenstve.
Nové znenie zákona ustanovuje nižší minimálny počet členov výboru: na rozdiel od dosiaľ
vyžadovaného počtu aspoň piatich členov budú postačovať najmenej traja členovia výboru (§
16 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z.).
Novela zákona prináša zmenu v § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 97/2013 Z. z., v zmysle ktorého
výbor má zákonné oprávnenie uzatvárať v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej
predmetom je spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť alebo jej časť,
alebo inú obdobnú zmluvu, ibaže zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia
spoluvlastníkov dotknutej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné, to zn. okrem prípadu, že by vlastníci
dotknutej nehnuteľnosti vzali spoločenstvu (výboru) toto oprávnenie. Doterajšie platné znenie
zákona neustanovuje zákonné oprávnenie výboru uzatvárať nájomné zmluvy, resp. iné podobné
zmluvy, ktorých predmetom je spoločná nehnuteľnosť, alebo spoločne obhospodarovaná
nehnuteľnosť.
Informácie o prijatí zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný
trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 14.03.2018 schválila zákon č. 113/2018 Z. z. o
uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
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fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon
nadobudol účinnosť dňa 1.7.2018. Primárnym cieľom zákona je zamedzenie vstupu dreva z
nezákonnej ťažby alebo výrobkov z takéhoto dreva na vnútorný trh prostredníctvom určenia
zodpovedných orgánov štátnej správy, vymedzenia ich kompetencií a určenia sankcií za správne
delikty v oblasti uvádzania dreva alebo výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh upravuje práva a povinnosti
hospodárskeho subjektu, ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, práva a povinnosti
obchodníka, prepravcu dreva a výrobkov z dreva. Ďalej spomínaný zákon, svojim znením
upravuje povinnosti monitorovacej organizácie; pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti
uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh; priestupky a iné správne delikty v oblasti
uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 113/2018 Z. z. na vnútorný trh možno uvádzať len drevo a
výrobky z dreva, ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré
upravujú hospodárenie v lesoch a na lesných pozemkoch, odstraňovanie drevín a krov z iných ako
lesných pozemkov a uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Tento zákon ukladá hospodárskemu subjektu povinnosť uchovávať doklady preukazujúce
pôvod dreva a výrobkov z dreva a nadobudnutie vlastníctva alebo držbu dreva a výrobkov z dreva
a doklady týkajúce sa uvedenia dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Obchodník je povinný
pri predaji dreva a výrobkov z dreva uchovávať doklady preukazujúce nadobudnutie dreva a
výrobkov z dreva a oprávnenie obchodovania s nimi. Prepravca je povinný pri preprave dreva a
výrobkov z dreva preukázať sa nezameniteľne identifikovaným dokladom, z ktorého sú podľa
druhu dreva a výrobkov z dreva zrejmé tieto údaje: pôvod dreva a výrobkov z dreva; druh dreviny,
z ktorej pochádza drevo a výrobky z dreva; množstvo dreva a výrobkov z dreva vyjadrené počtom;
ak ide o surové drevo, objem alebo hmotnosť surového dreva a zaradenie surového dreva do
kvalitatívnej triedy; odosielateľ, adresát a príjemca dreva a výrobkov z dreva, ak ním nie je
prepravca; dátum a čas prepravy alebo slovné a číselné označenie účtovného dokladu o prevode
vlastníctva alebo držby dreva a výrobkov z dreva vrátane ich prevzatia na prepravu. Prepravca je
povinný uchovávať takýto doklad najmenej päť rokov odo dňa prevzatia dreva a výrobkov z dreva
na prepravu; ak ide o prepravcu, ktorý je fyzickou osobou a ktorý prepravuje drevo a výrobky z
dreva, a celková hmotnosť prepravovaného dreva a výrobkov z dreva je najviac 100 kg, je povinný
uchovávať doklad len počas prepravy.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 15.05.2018 schválila zákon č. 162/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Predmetná novela nadobudla účinnosť dňa 01.07.2018, pričom do
zákona o energetike zaviedla definície pojmov ako sú elektrické vozidlo, nabíjacia stanica, či
nabíjací bod. Novela zároveň jednoznačne v ustanovení § 4 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
upravuje, že prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
nie je podnikaním v energetike, čo znamená, že na vykonávanie predmetnej činnosti nie je
potrebné oprávnenie na podnikanie v energetike. Napriek vyššie uvedenému majú subjekty, ktoré
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prevádzkujú verejne prístupné nabíjacie stanice, v zmysle § 4 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z.
povinnosť v lehote do 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok výkonu
svojej činnosti, jej ukončenie a zmenu.
Novela taktiež v ustanovení § 9 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. predĺžila lehotu v prípadoch,
keď zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, na ktorú bol ustanovený, držiteľ povolenia
je povinný do 60 dní (pôvodne 15 dní) ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne
požiadať o vykonanie zmeny v povolení.
Informácie o prijatí zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Národná rada Slovenskej republiky dňa 15.05.2018 schválila zákon č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Tento jedno
paragrafový a šesť odsekový zákon nadobudol účinnosť dňa 1.9.2018, pričom v zmysle dôvodovej
správy je jeho úlohou zaviesť povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri
svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň
má za cieľ oslobodiť fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie
požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku
komunikácii občanov so štátom (výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo
živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov).
Hlavným dôvodom navrhovanej právnej úpravy je snaha o odbúranie administratívnej
záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci
požadovali preukazovanie skutočností uvedených v dokladaných listinných výpisoch príslušných
registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov
verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.
Predmetný zákon proti byrokracii vo svojom znení obsahuje 167 pozmeňujúcich článkov,
ktorými novelizuje rôzne právne predpisy {napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke
Slovenska v znení neskorších predpisov atď.}
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 14.06.2018 schválila zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, pričom niektoré zmeny
predmetného zákona nadobudli účinnosť dňa 18.7.2018 a ďalšie dňa 1.9.2018.
Zákon sa zameriava na odstránenie pomyselných bariér pri vstupe stredných odborných škôl
a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. Predmetná novela má prispieť
k zatraktívneniu využívania tohto inštitútu zainteresovanými subjektmi.
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Na základe zozbieraných informácií, riešením nižšieho záujmu zapojenia sa do duálneho
vzdelávania zamestnávateľov a overenia ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v
systéme duálneho vzdelávania a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými
alebo profesijnými organizáciami sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v
podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenia predloženia
dokumentov čestnými vyhláseniami, ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu
overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania (ustanovenie
§ 12 zákona č. 61/2015 Z. z.).
Ďalším významným prvkom je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného
zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. Toto opatrenie je určené
predovšetkým pre živnostníkov a malé podniky, ktoré nemajú vlastné kapacity na splnenie
materiálno-technického a priestorového vybavenia alebo personálneho zabezpečenia výkonu
praktického vyučovania. Uvedené opatrenie by malo zvýšiť záujem zamestnávateľov a najmä
živnostníkov a malých podnikov o vstup do systému duálneho vzdelávania. Novelou došlo
k zavedeniu § 21a do zákona č. 61/2015 Z. z., v zmysle ktorého sa zamestnávateľovi, ktorý
poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, poskytuje príspevok na
zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nárok na príspevok vzniká
zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v
ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania. Nárok na príspevok má: a) malý podnik alebo stredný podnik v sume 1 000 eur, b)
zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad
400 hodín, v sume 700 eur alebo c) zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi
praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.
Podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave dochádza k právnej
úprave učebnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi zamestnávateľom, zákonným zástupcom žiaka a
žiakom alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom.
Novela v ustanovení § 21b zákona o odbornom vzdelávaní a príprave zavádza novú pozíciu
hlavného inštruktora. Popri inštruktorovi môže na pracovisku praktického vyučovania pôsobiť
aj hlavný inštruktor, pričom hlavný inštruktor vykonáva aj úlohy súvisiace s koordinovaním
praktického vyučovania. Z uvedených dôvodov sú kladené na hlavného inštruktora prísnejšie
kvalifikačné požiadavky. Hlavný inštruktor prispieva k zvýšenej kvalite odborného vzdelávania
a prípravy.
Do zákona sa zavádza inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestnávateľov,
ktorí sú zriaďovateľom strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce
pracovné sily alebo ich pripravujú pre iných zamestnávateľov. Podniková škola je vzhľadom na
svoje osobitosti vylúčená z plánovacieho procesu určovania počtu tried prvého ročníka pre stredné
školy samosprávnym krajom, čím sa zvyšuje flexibilita jej pôsobnosti. Právna úprava podnikavej
školy sa nachádza v § 24a zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
Bližší popis zákonov, ktoré jednotlivé zmeny novelizujú, je možné sledovať v dokumente:
Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na malé a stredné podniky.
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