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Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy 
 

Vítame Vás v marcovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie v na-
sledujúcich oblastiach: 

 
OBSAH 

 
1 VESTNÍK EU .............................................................................................................................................................. 2 
2 NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY ............................................................................................. 4 
3 FINANČNÁ SPRÁVA ................................................................................................................................................. 6 
4 PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV ......................................................................................................... 11 
 

 

 

 

 

1 VESTNÍK EU 

Ročník 62 marec 2019 
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk 
 
1.1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/348 z 25. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú kritériá na 
posúdenie vplyvu zlyhania inštitúcie na finančné trhy, ostatné inštitúcie a podmienky financovania 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:063:TOC 
 
Nariadenie z 25.10.2018 
 
EURÓPSKA KOMISIA, 
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre 
ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 
82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 
2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) 
č. 648/2012 (1), a najmä na jej článok 4 ods. 6, 
keďže napríklad: 
 
(1) S cieľom určiť, či by mali členské štáty stanoviť zjednodušené povinnosti pre inštitúcie patriace do ich jurisdikcií, 

v článku 4 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ sa od týchto členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, aby príslušné orgány 
a orgány pre riešenie krízových situácií posúdili vplyv, ktorý by zlyhanie inštitúcie mohlo mať vzhľadom na viacero 
faktorov špecifikovaných v uvedenom článku 

(2) Toto posúdenie by malo byť odlišné od akéhokoľvek iného posúdenia, ktoré majú vykonať orgány pre riešenie krízo-
vých situácií, a nemalo by predurčovať akékoľvek iné posúdenie, najmä akékoľvek posúdenie riešiteľnosti krízovej 
situácie inštitúcie alebo skupiny alebo toho, či sú splnené podmienky pre riešenie krízovej situácie uvedené v smernici 
2014/59/EÚ a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 (2) 

(3) Určenie kritérií uvedených v článku 4 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ by malo byť praktické, efektívne a účinné. Vplyv, 
ktorý môže mať zlyhanie inštitúcie, by sa preto mal posúdiť, a to najprv na základe kvantitatívnych kritérií a následne  
na základe kvalitatívnych kritérií. Vo všeobecnosti by sa posúdenie založené na kvalitatívnych kritériách malo vykonať  

https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:063:TOC#ntr1-L_2019063SK.01000101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:063:TOC#ntr2-L_2019063SK.01000101-E0002
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len v prípade, že posúdenie na základe kvantitatívnych kritérií nevedie k záveru, že vzhľadom na vplyv, ktorý by mohlo 
mať zlyhanie inštitúcie, požaduje skôr uplatňovanie povinností v plnom rozsahu, a nie iba uplatňovanie zjednoduše-
ných povinností. 

 
 
1.2  Rozhodnutie Európskej investičnej banky, zo 6. februára 2019, ktorým sa stanovujú interné pravidlá týkajúce 

sa spracúvania osobných údajov oddelením vyšetrovania podvodov v rámci generálneho inšpektorátu 
a kancelárie vedúceho pre súlad Európskej investičnej banky v súvislosti s poskytovaním informácií dot-
knutým osobám a obmedzením niektorých ich práv 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC 
 
Rozhodnutie Európskej investičnej banky zo 06.02.2019 
 
Napríklad: EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA (ďalej len „EIB“), 
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 309, 
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (1), so zreteľom na stanoviská Európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov (2), 
keďže: 
(1) Podľa Politiky EIB na boj proti podvodom (3) a Charty oddelenia EIB pre vyšetrovanie podvodov má oddelenie EIB 

pre vyšetrovanie podvodov (4) v rámci generálneho inšpektorátu (ďalej len „IG/IN“) mandát na vyšetrovanie tvrdení 
o údajnom podvode, korupcii, kolúzii, donucovaní, obštrukcii, praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu (ďalej   
len „nedovolené konanie“) zahŕňajúcich všetky činnosti EIB. IG/IN má mandát vyšetrovať i) členov riadiacich orgánov,  
zamestnancov a konzultantov EIB, ii) strany spojené s projektmi EIB, iii) strany spojené s interným obstarávaním EIB  
a iv) strany spojené s výpožičnou činnosťou a činnosťou treasury EIB. Mandát IG/IN zahŕňa aj proaktívne previerky   
integrity v oblastiach so zvýšeným rizikom s cieľom zlepšiť účinnosť a efektívnosť operácií a činností EIB 

(2) Podľa Kódexu správania zamestnancov EIB (5) a Politiky EIB pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti (EIB  
Whistleblowing Policy) (6) v znení aktuálnych zmien majú zamestnanci EIB povinnosť nahlásiť každé porušenie     
služobných povinností vrátane nezákonných činností, nedovoleného konania a/alebo porušenia nariadení, pravi- 
diel, politík alebo usmernení skupiny EIB vrátane kódexu príslušným útvarom podľa povahy porušenia,  
t. j. vedúcemu kancelárie pre súlad EIB (ďalej len „OCCO“) a generálnemu inšpektorátu (ďalej len „IG“). 

 
 
1.3  Prijatie všeobecného rozpočtu Európskej únie (EÚ, Eratom) 2019/333 na rozpočtový rok 2019 s konečnou 

platnosťou 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2019:067:TOC 
 
Všeobecný rozpočet zo 06.03.2019 
 
Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 21 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 
6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počia-
točné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy. 
Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných 
prostriedkov a účelovo viazaných príjmov. 
Rozpočtové poznámky sú vykonateľné, len pokiaľ nemenia alebo nerozširujú rozsah platného právneho základu, nezasa-
hujú do administratívnej autonómnosti inštitúcií a pokiaľ môžu byť pokryté z dostupných zdrojov (ako sa uvádza v prílohe 
k listu o vykonateľnosti z 28. októbra 2015). 
 
 
1.4  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/379 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie 

(EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociál-
nom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb 
na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC#ntr1-LI2019065SK.01000101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC#ntr2-LI2019065SK.01000101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC#ntr3-LI2019065SK.01000101-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC#ntr4-LI2019065SK.01000101-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC#ntr5-LI2019065SK.01000101-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:065I:TOC#ntr6-LI2019065SK.01000101-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2019:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC 
 
Delegované nariadenie z 11.03.2019 

 
Napríklad: EURÓPSKA KOMISIA, 
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociál-
nom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1, 
keďže: 
 
(1) S cieľom zjednodušiť využívanie Európskeho sociálneho fondu (ESF) a znížiť administratívne zaťaženie pre prijíma-

teľov je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti existujúcich štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových 
platieb na úhradu pre členské štáty. Štandardné stupnice jednotkových nákladov a jednorazové platby na úhradu  
pre členské štáty by sa mali stanoviť na základe údajov predložených členskými štátmi alebo uverejnených Eurosta-
tom a na základe spoločne dohodnutých metód vrátane metód stanovených v článku 67 ods. 5 a článku 68b ods. 1 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2). 

(2) Vzhľadom na značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o úroveň nákladov na jednotlivý typ operácie,  
sa vymedzenie a sumy štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb môžu líšiť podľa typu 
operácie a dotknutého členského štátu v záujme zohľadnenia jednotlivých osobitostí. 

(3) Bulharsko predložilo metódy na vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov na úhradu výdavkov Ko-
misiou. 

(4) Francúzsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko, Rumunsko, Cyprus a Chorvátsko predložili metódy buď na 
zmenu existujúcich štandardných stupníc jednotkových nákladov, alebo vymedzenie dodatočných štandardných 
stupníc jednotkových nákladov na úhradu zo strany Komisie, pokiaľ ide o druhy operácií, na ktoré sa ešte nevzťahuje 
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2195 (3). 

2 NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 

(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/ 
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184, 
 
2.1  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 
Účinnosť: 01.04.2019 
 
„§ 32h 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2019 
Záložné právo podľa § 15 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2019 zapísané v katastri nehnuteľností v prospech spo-
ločenstva sa považuje za záložné právo zapísané v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“.  
 
2.2  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

predpisov 
 
Účinnosť: 01.07.2019 
 
Napríklad: „(3) 
Na účely tohto zákona sa 
a) kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu 
rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od ktorého nadobudnutia právoplatnosti neuply-
nuli viac ako tri roky,  
b) kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu sa rozumie kúpa bytu v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhod-
nutie nadobudlo právoplatnosť minimálne tri roky pred podaním žiadosti.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC#ntr1-L_2019069SK.01000101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC#ntr2-L_2019069SK.01000101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2019:069:TOC#ntr3-L_2019069SK.01000101-E0003
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184
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(4) Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu žiadateľom, 
ktorým  
a) sú manželia podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti (ďalej len 
„mladomanželia“),  
b) je fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, 
fyzická osoba, ktorej skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, 
alebo fyzická osoba, ktorej zanikla pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť alebo osobná starostlivosť po-
ručníka (ďalej len „odchovanec“), alebo  
c) je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c).“.  
 
„§ 23c 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019 
Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 30. júna 2019 sa posudzujú  
podľa doterajších predpisov.“.  
 
2.3  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu 
rizika nákladov 

 
Účinnosť: 10.03.2019 
 
Čl. I ods. 7 
Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť na základe zaradenia do viacročnej nákladovej skupiny (ďalej len „viacročné 
náklady“) a index rizika nákladov, ktorý zohľadňuje len viacročné náklady a určuje prínos tejto skupiny k celkovým prie-
merným nákladom (ďalej len „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“), sa počítajú na základe lineárnej reg-
resnej analýzy z údajov všetkých poistencov. Do výpočtu vstupujú individuálne údaje podľa § 28 ods. 4 zákona. Viacročné 
náklady a index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny sa určujú osobitne pre každú viacročnú nákladovú skupinu 
podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona.“.  
 
2.4  Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Minister-

stva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z. 

 
Účinnosť od 01.04.2019 
 
Napríklad: „(2) Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy1) sa preukazuje individuálnou účtovnou 
závierkou,1a) bankovou zárukou alebo poistením vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania.1b) Ak sa finančná 
spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy preukazuje individuálnou účtovnou závierkou, posudzuje  
sa podľa individuálnej účtovnej závierky uloženej v registri účtovných závierok1c) za účtovné obdobie bezprostredne pred-
chádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom je podaná žiadosť. Ak táto individuálna účtovná závierka nie je uložená v registri 
účtovných závierok, finančná spoľahlivosť sa preukazuje individuálnou účtovnou závierkou zostavenou ku dňu, od ktorého 
ku dňu podania žiadosti neuplynulo viac ako 60 dní, a potvrdenou riadne akreditovanou osobou1d) alebo štatutárnym 
audítorom, ktorý v nej preveruje1e) skutočnosti podľa osobitného predpisu.1)“.  
 
2.5  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z.  
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov 

 
Účinnosť od 22.03.2019 
 
Napríklad: Čl. I. 1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie: 
„c) 
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doklad preukazujúci užívacie právo žiadateľa k stavbám alebo pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma, 
okrem dokladu preukazujúceho užívacie právo žiadateľa k tým stavbám alebo pozemkom, ku ktorým má žiadateľ vlast-
nícke právo alebo nájomné právo, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností,“. 

V prílohe č. 11 prvom bode sa slová „v prospech Európskej únie, ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, 
Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Špa-
nielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská repub-
lika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska re-
publika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, 
Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“ nahrádzajú slovami „v prospech Európskej 
únie (ktorú tvorí Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Ne-
mecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska repub-
lika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Ma-
ďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, 
Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo)“. 

Čl. II. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2019 okrem čl. I bodov 4, 5, 6, 9 a 10. Čl. I body 4, 5 a 9 nadobúdajú 
účinnosť dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Eu-
rópskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Čl. I body 6 a 10 nadobúdajú účinnosť 
dňom, keď Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska pristúpi k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, ak 
dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda 
o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 
Zmluvy o Európskej únii. 

 

3 FINANČNÁ SPRÁVA 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti 

3.1 Novinky z legislatívny 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy 

1. 1/SP/2019/ - Informácia o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov  
(čl. III nového zákona Národnej rady SR č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) 

 
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/No-
vinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.03.01_hazard.pdf 
 

Publikované 01.03.2019 

 
Napríklad:   
Článkom III zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 
30/2019 Z. z. ) sa s účinnosťou od 1.3.2019 mení a dopĺňa Sadzobník správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov (ďalej len „Sadzobník“). 
 
Zmeny a doplnenia sadzobníka, ktoré sa týkajú platenia správnych poplatkov na orgánoch finančnej správy:  
1. V položke 140 v písm. b) sa mení suma poplatku zo sumy 100 eur na sumu 500 eur.  
Po novom správny poplatok podľa písm. b) „za oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádz-
kovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní“ sa 
účinnosťou od 1. marca 2019 vyberá v sume 500 eur.  

 
V prípade, ak žiadateľ/poplatník podá žiadosť elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obsluž-
ného miesta, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.03.01_hazard.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.03.01_hazard.pdf
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inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac 
o 70 eur. Znamená to, že pri elektronickom podaní sa pri položke 140 písm. b) vyberie poplatok v sume 430 eur. 
 
2. V položke 140 v písm. d) sa mení suma poplatku zo sumy 30 eur na sumu 50 eur  
Správny poplatok „za oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zme-
nách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov ha-
zardných hier na základe všeobecnej licencie“ sa účinnosťou od 1. marca 2019 vyberá v sume 50 eur.  
 
 
2. Informácia č. 1/DZPaU/2019/I o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) 

 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/No-

vinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.03.05_ZDP.pdf 

Publikované 05.03.2019 

Napríklad: V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) ZDP od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma peňažného plnenia 
za prácu alebo plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek podľa osobitných predpisov 
(ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých 
zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške 
500 eur od jedného zamestnávateľa a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestná-
vateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového 
základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. 
 
V § 9 ods. 2 ZDP sa s účinnosťou od 1. marca 2019 mení znenie písm. aa) podľa ktorého, od dane z príjmov fyzickej 
osoby je oslobodená odmena poskytnutá Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa 
osobitného predpisu (§ 9 zákona č. 54/2019 Z. z.).   
 
 
3. 1/ERP/2019/I - Informácia k zákonu č. 368/2018 Z. z. a k zákonu č. 9/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon 

č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej 
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgá-
nov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

 
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/No-
vinky_leg/ERP/2019.03.11_ZoERP.pdf 

 
Publikované 11.03.2019 
 
Napríklad: Za účelom eliminovania krátenia tržieb a posilnenia boja proti daňovým podvodom novela zákona o elektronic-
kej registračnej pokladnici (ďalej len „ERP“) zavádza používanie on-line registračných pokladníc (ďalej len „ORP“), ktoré 
budú priamo napojené na portál finančnej správy prostredníctvom systému e-kasa. Zároveň sa novelou zákona o ERP k 
01.07.2019 ukončuje používanie elektronických registračných pokladníc. Podnikatelia tak na účely evidencie prijatých tr-
žieb okrem v súčasnosti používaných virtuálnych registračných pokladníc (ďalej len „VRP“) budú používať ORP. Používa-
ním VRP alebo ORP, ktoré majú spoločné označenie pokladnica e-kasa klient, sa zabezpečí, že na evidenciu tržieb sa 
budú najneskôr od 01.07.2019 používať iba pokladnice priamo napojené na systém finančnej správy. 
Nadväzne na zavedenie pokladnice e-kasa klient sa novelou zákona o ERP dopĺňajú nové pojmy, upravujú sa nové po-
vinnosti podnikateľov pri používaní pokladnice e-kasa klient a definujú sa požiadavky, ktoré musí pokladnica e-kasa klient 
spĺňať. Novelou zákona o ERP sa ukladajú povinnosti výrobcom, dovozcom alebo distribútorom pokladničného programu 
a chráneného dátového úložiska (ďalej len „PP a CHDÚ“) a povinnosti Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) v 
súvislosti s certifikáciou PP a CHDÚ. Nadväzne na nové povinnosti a upravuje aj sankčný systém.  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.03.05_ZDP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.03.05_ZDP.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019.03.11_ZoERP.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019.03.11_ZoERP.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019.03.11_ZoERP.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019.03.11_ZoERP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019.03.11_ZoERP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/ERP/2019.03.11_ZoERP.pdf
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Nakoľko novelou zákona o ERP sa ukončuje používanie elektronických registračných pokladníc, ukončí sa činnosť ser-
visných organizácií a vedenie registra servisných organizácií, ako aj používanie plomb. Finančná správa už nebude vy-
pracúvať a viesť register servisných organizácií a pokladnice e-kasa klient sa nebudú označovať plombou. 
Novela zákona o ERP obsahuje viaceré pro-podnikateľské opatrenia, napr. podnikateľ nemusí mať uzavretú zmluvu so 
servisnou organizáciou a pokladnicu e-kasa klient si môže uviesť do prevádzky sám alebo o to požiadať inú osobu; pri 
zmene identifikačných údajov si tieto podnikateľ aktualizuje sám a z tohto dôvodu nie je potrebná výmena hardvéru, pod-
nikateľ nie je povinný vyhotovovať dennú, prehľadovú a intervalovú uzávierku, nemusí viesť knihu elektronickej registrač-
nej pokladnice a pod. 
 

3.2 Sprievodca daňami 

https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/sprievodca-danami 

 

1. 1/Poist/2019/SD – Zákon o dani z poistenia 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_da-

nami/2019/2019.02.28_dan_poist.pdf 

 

Publikované 28.02.2019 

 

Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia“) 
upravuje daň z poistenia s účinnosťou od 1. januára 2019. Cieľom právnej úpravy je zavedenie dane z poistenia, ktorej 
podlieha poistenie v odvetviach neživotného poistenia. Daň z poistenia má charakter nepriamej dane, predstavuje štan-
dard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie, predovšetkým z dôvodu, že poisťovacie služby sú v Európskej 
únii na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej 
hodnoty.  
 
Právny základ vychádza z čl. 157 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí 
a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II):  
 
„(1) Bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek následná harmonizácia, každá poistná zmluva podlieha výlučne nepria-
mym daniam a obdobným odvodom z poistného v členskom štáte, v ktorom sa nachádza riziko alebo v členskom štáte, v 
ktorom je krytý záväzok...“  
 
„(3) Každý členský štát uplatní svoje vnútroštátne právne predpisy na tie poisťovne, ktoré kryjú riziká alebo záväzky umies-
tnené na jeho území, aby zabezpečil vyberanie nepriamych daní a obdobných poplatkov splatných podľa odseku 1.“  
Zákonom o dani z poistenia sa nahradil 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia, ktorý bol zavedený 
od 1. 1. 2017 a ktorý boli povinné platiť poisťovne do 31. 12. 2018 podľa § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), ktorý upravuje 
podnikanie v poisťovníctve v Slovenskej republike. Tomuto osobitnému odvodu však bude naďalej podliehať poistné z 
poistných zmlúv za podmienok stanovených v § 205a ods. 2 zákona o poisťovníctve (v zmysle čl. VI. bod 2. zákona o dani 
z poistenia, ktorým sa novelizuje s účinnosťou od 1. januára 2019 zákon o poisťovníctve). 
 

 

Metodické pokyny 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny 

 

Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z.  
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_po-
kyny/Priame_dane_uct/2019/2019.03.18_ZDP.pdf 

 
Publikované 18.03.2019 

https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/legislativa/sprievodca-danami-a-uctovnictv/sprievodca-danami
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_danami/2019/2019.02.28_dan_poist.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Sprievodca/Sprievodca_danami/2019/2019.02.28_dan_poist.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.03.18_ZDP.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.03.18_ZDP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.03.18_ZDP.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.03.18_ZDP.pdf
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Napríklad: Z ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) 
vyplýva, že nezdaniteľné časti základu dane (ďalej len „NČZD“) sú sumy, o ktoré si daňovník, ktorý je fyzickou osobou, 
znižuje základ dane (čiastkový základ dane) alebo súčet čiastkových základov dane zistený z príjmov podľa § 5 ZDP 
(príjmy zo závislej činnosti) alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti). 

NČZD v súlade s § 11 ZDP sú:  
- NČZD na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP),  
- NČZD na manželku (manžela) [§ 11 ods. 3 ZDP],  
- NČZD, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10 ZDP),  
- NČZD, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými služ-

bami (§ 11 ods. 14 ZDP). 

  

Prehľad súm potrebných na výpočet NČZD za zdaňovacie obdobia 2014 – 2019  

 2014 – 2017           2018 2019  

platné životné minimum  198,09 €  199,48 €  205,07 €  

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 ZDP]  

19,2-násobok platného životného minima  3 803,33 €  3 830,02 €  3 937,35 €  

44,2-násobok platného životného minima  8 755,578 €  8 817,016 €  9 064,094 €  

100-násobok platného životného minima  19 809,00 €  19 948,00 €  20 507,00 €  

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) [§ 11 ods. 3 ZDP]  

19,2-násobok platného životného minima  3 803,33 €  3 830,02 €  3 937,35 €  

63,4-násobok platného životného minima  12 558,906 €  12 647,032 €  13 001,438 €  

176,8-násobok platného životného minima  35 022,31 €  35 268,06 €  36 256,38 €  

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie [§ 11 ods. 10 ZDP]  

v maximálnej ročnej výške  180,00 €  180,00 €  180,00 €  

 

V súlade s § 11 ods. 2 ZDP, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý sa rovná alebo 
je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len 
„platné životné minimum“), NČZD ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného 
minima. Ak daňovník dosiahne základ dane, ktorý je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, NČZD ročne 
na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu 
dane. 

2.1 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka  
Nárok na NČZD na daňovníka si môže uplatniť každý daňovník, s výnimkou daňovníka, ktorý je na začiatku zdaňovacieho 
obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo so-
ciálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého 
druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“). Výnimkou je aj 
daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich 
zdaňovacích období, ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma NČZD na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP). V 
súlade s § 11 ods. 6 ZDP, ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 
2 ZDP, zníži sa základ dane podľa § 11 ods. 2 ZDP len vo výške rozdielu medzi sumou NČZD na daňovníka (§ 11 ods. 2 
ZDP) a vyplatenou sumou dôchodku.  
 
Príklad č. 1  
Zamestnanec po celý rok 2018 pracuje u jedného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) a 
súčasne poberá dôchodok (výsluhový) z ČR. Poberateľom dôchodku je od roku 2017. Môže zamestnávateľ tomuto za-
mestnancovi za rok 2018 priznať nárok na NČZD na daňovníka, ak úhrnná suma dôchodku z ČR za celý rok 2018 pred-
stavuje 6 017 €?  

Zamestnancovi nárok na NČZD na daňovníka za rok 2018 nevznikne, nakoľko je k 01.01.2018 poberateľom dôchodku z 
ČR a úhrnná suma tohto dôchodku presiahla sumu NČZD na daňovníka. Zamestnávateľ uvedenému zamestnancovi zá-
klad dane o NČZD na daňovníka nezníži. 
 
2.2 Spôsob preukazovania nároku  
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Nárok na NČZD na daňovníka sa v zásade nepreukazuje. Výnimkou je len ten daňovník - zamestnanec, ktorý bol na 
začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku a suma tohto dôchodku v úhrne nepresahuje sumu NČZD 
na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP), pričom uvedené vyplýva z § 37 ods. 1 písm. b) ZDP. V súlade s § 37 ods. 1 písm. b) 
ZDP nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi posledným rozhodnutím o priznaní dô-
chodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. 
 
 

3.3 Metodické usmernenia 

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia 

Metodické usmernenie č. 3/DzP/2019/MU k postupu účtovania a zdaňovania v procese oddlženia nemocníc 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmerne-
nia/Priame_dane/2019/2019.03.18_odloz_nemoc.pdf 
 
Publikované 18.03.2019 

Napríklad: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) spolu s Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky vytvorilo v tejto súvislosti finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje 
pohľadávky voči nemocniciam za stanovených podmienok. Tento mechanizmus je vytvorený transparentne a na princípe 
prístupu za rovnakých podmienok pre všetkých. Zapojenie veriteľov do tohto systému  
je dobrovoľné a právne nenárokovateľné. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu za uvedených podmienok 
budú mať všetky nemocnice pôsobiace v Slovenskej republike bez ohľadu na ich právnu formu, či vlastníctvo. 

V prípade, že prihlásená pohľadávka veriteľa nebude v tomto mechanizme uspokojená, práva veriteľa z titulu vlastníctva 
pohľadávky voči nemocnici nezanikajú a ostávajú nezmenené aj so všetkými právnymi nárokmi. To isté platí aj v prípade, 
že sa veriteľ do tohto mechanizmu nezapojí. Pohľadávky veriteľov, ktoré možno uplatniť v rámci tohto finančného mecha-
nizmu, sú pohľadávky voči nemocniciam, ktoré boli po lehote ich splatnosti k dátumu 31.12.2016 a nebudú v celej 
výške uhradené ku dňu, ku ktorému bude možné prihlasovať pohľadávky do procesu oddlžovania. Pohľadávky 
prihlásené do tohto mechanizmu musia spĺňať zákonné náležitosti, najmä zákona o účtovníctve.  
Podľa koncepcie existujú dve formy oddlženia, a to elektronická aukcia (ďalej len „EAS“) a fixný diskont. Koncepcia uvá-
dza, že predpokladom zapojenia veriteľa do procesu oddlžovania bude vzdanie sa všetkého príslušenstva k pohľa-
dávkam, najmä úrokov z omeškania, rôznych zmluvných pokút, sankcií či poplatkov, ktoré ako dôsledok omeškania so 
splatením istiny pohľadávky vznikli a diskontu z istiny vo výške podľa zvolenej formy oddlžovania. 

Možnosť oddlženia formou fixného diskontu bude ponúknutá všetkým veriteľom ako primárna dohoda o privátnej novácii 
záväzku medzi veriteľom a dlžníkom. V tomto prípade dôjde k dohode medzi veriteľom a dlžníkom o fixnej výške diskontu 
z nominálnej výšky istiny, ktorá bude vopred určená pre všetkých veriteľov rovnako a jej výška bude závisieť iba od veku 
pohľadávky veriteľa. 
 
Proces oddlženia zahŕňa nasledovné uzavretie zmlúv:  
mandátna zmluva, ktorá bude uzatvorená medzi MZ SR a jednotlivými nemocnicami. Jej obsahom bude mandát a splno-
mocnenie od nemocníc pre MZ SR na realizáciu oddlženia a všetky právne a skutkové úkony s tým spojené. Zároveň v 
nej budú upravené povinnosti nemocníc, ktoré musia počas určeného časového obdobia po oddlžení dodržiavať. Tiež 
bude obsahovať sankcie. Súčasťou mandátnej zmluvy bude splnomocnenie od príslušnej nemocnice pre MZ SR, aby 
mohlo konať v jej mene a na jej účet;  

- dohoda o novácii záväzku, ktorá bude uzatvorená medzi nemocnicami zastúpenými MZ SR a jednotlivými veri-
teľmi nemocníc. Touto dohodou dochádza k zmene pôvodných pohľadávok veriteľov voči nemocniciam, ktorá 
bude výsledkom účasti v EAS alebo na základe fixného diskontu. Výsledkom tejto dohody je, že pôvodná istina 
s príslušenstvom sa zmení na určitú percentuálnu hodnotu istiny (bez príslušenstva) s novou splatnosťou;  

- dohoda o pristúpení k záväzku, na základe ktorej MZ SR pristúpi k novým záväzkom dlžníka – nemocnice, ktoré 
vzišli z dohody o novácii záväzku medzi veriteľom a nemocnicou. MZ SR sa tak stáva solidárnym dlžníkom veri-
teľov, na základe čoho uhradí dlžnú sumu veriteľom a MZ SR vznikne regresný nárok vo vzťahu k nemocniciam;  

- dohoda o odpustení dlhu alebo druhotná dohoda o novácii záväzku, ktorá bude uzatvorená medzi MZ SR a 
nemocnicou, a to k záväzku, ktorý vznikol z regresného nároku MZ SR v dôsledku pristúpenia MZ SR k záväzku 
nemocnice a následnej úhrade tohto záväzku veriteľovi. Predmetom tejto dohody je aj určenie osobitných pod-
mienok odpustenia dlhu (plnenie podmienok ozdravného plánu). Odpustením dlh príslušnej nemocnice trvale 
zanikne.  

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.18_odloz_nemoc.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.18_odloz_nemoc.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.18_odloz_nemoc.pdf
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Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim 
úpravám základu dane 
 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmerne-
nia/Priame_dane/2019/2019.03.21_reklam.pdf 
 

Publikované 21.03.2019 

Napríklad: Podľa nového § 13 ods. 1 písm. g) doplneného do zákona o dani z príjmov sú s účinnosťou od 1. januára 2018 
oslobodené od dane príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely plynúce daňovníkom uvedeným v § 12 ods. 3 
písm. a) zákona o dani z príjmov najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je 
daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v 
ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane 
na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do 
základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota. 

 
V súlade s § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy z reklám určené na charitatívne 
účely najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom daňovník uvedený v § 12 ods. 3 písm. a) 
zákona o dani z príjmov je povinný tieto príjmy použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka 
nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal. 

Príklad č. 1  
Občianske združenie Stop hazardu použilo v roku 2018 príjmy vo výške 19 000 eur, ktoré mu plynuli z reklám, na účel 
prevencie a liečby patologického hráčstva (gamblerstva). Splnilo občianske združenie podmienku použitia takýchto prí-
jmov vymedzenú v § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?  
Keďže podiel zaplatenej dane je možné podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov použiť aj na účel ochrany a podpory 
zdravia, kam spadá aj prevencia a liečba patologického hráčstva (gamblerstva), občianske združenie splnilo podmienku 
použitia príjmov z reklám oslobodených od dane na účel podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. 

Ak daňovník podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom 
príjmy z reklám určené na charitatívne účely prijal, nepoužije predmetné oslobodené príjmy od dane na účel vymedzený 
v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr 
v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.  
 
Príklad č. 2  
V roku 2018 poskytla nadácia reklamné služby a zároveň v tomto zdaňovacom období prijala príjmy (výnosy) z reklám 
určené na charitatívne účely vo výške 15 000 eur, ktoré boli v tomto zdaňovacom období oslobodené od dane podľa § 13 
ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov.  
V zdaňovacom období 2019 použila 10 000 eur na podporu a rozvoj športu, avšak zostávajúcich 5 000 eur už nestihla v 
tomto zdaňovacom období použiť. Ako bude nadácia ďalej postupovať? 
Časť príjmov z reklám vo výške 5 000 eur oslobodených od dane, ktorá nebola použitá na charitatívne účely vymedzené 
v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, nadácia zahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie 2019 v súlade s § 17 ods. 
2 písm. b) zákona o dani z príjmov. 

Ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a), § 13 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 1 písm. g), § 17 ods. 3 písm. m) a § 17 ods. 19 písm. i) 
zákona o dani z príjmov týkajúce sa oslobodenia príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným 
typom daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie a súvisiacich úprav základu dane sú účinné                   
od 1. januára 2018, uplatnia sa preto na príjmy (výnosy) a tiež na výdavky (náklady) za poskytnutie reklamných služieb, 
ktoré boli zaúčtované účtovnou jednotkou najskôr od 1. januára 2018. 
 

4 PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v marci 2019 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady 
NKÚ SR 

http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.21_reklam.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.21_reklam.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.21_reklam.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.03.21_reklam.pdf

