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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 FINANČNÝ SPRAVODAJCA ............................................................................................................... 6 
4 OSTATNÉ ........................................................................................................................................ 7 
5 PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV ......................................................................................... 9 
 

 

1 VESTNÍK EU 
Ročník 63 marec 2019 
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk 
 
1.1 Nariadenie Rady (EÚ) 2020/283 z 18. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 901/2010, pokiaľ  
ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH 
o https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:062:TOC 
 

Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. januára 2024. 
 
Napríklad: 
 
3) Súčasná spolupráca daňových orgánov členských štátov (ďalej len „daňových orgánov“) pri boji proti podvodom v ob-
lasti DPH sa zvyčajne zakladá na záznamoch podnikov, ktoré sú priamo zapojené do zdaniteľnej transakcie. Pri cezhra-
ničných dodaniach, resp. poskytovaní medzi podnikmi a spotrebiteľmi, ktoré sú pre elektronický obchod typické,  
takéto informácie nemusia byť priamo dostupné. Daňové orgány preto potrebujú nové nástroje, ktoré by im umožnili účinný 
boj proti podvodom v oblasti DPH. 
 
4) V prípade prevažnej väčšiny cezhraničných nákupov, ktoré spotrebitelia v Únii uskutočňujú online, sa platby vykonávajú 
prostredníctvom poskytovateľov platobných služieb. Poskytovateľ platobných služieb disponuje na účely poskytovania 
platobných služieb konkrétnymi informáciami, ktoré mu umožňujú identifikovať príjemcu danej cezhraničnej platby spolu 
s podrobnými údajmi  o dátume platby, sume a členskom štáte pôvodu platby. Daňové orgány takéto informácie potrebujú 
na to, aby si mohli plniť základné úlohy, pokiaľ ide o odhaľovanie podvodných podnikov a stanovovanie daňovej povinnosti 
k DPH v súvislosti s cezhraničnými dodaniami, resp. poskytovaním medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Je preto potrebné 
a primerané, aby sa informácie relevantné z hľadiska DPH, ktoré majú poskytovatelia platobných služieb k dispozícii, 
sprístupnili členským štátom a aby členské štáty mohli tieto informácie uchovávať vo vnútroštátnych elektronických systé-
moch a zasielali ich do centrálneho elektronického systému informácií o platbách s cieľom identifikovať cezhraničné pod-
vody v oblasti DPH a bojovať proti nim, najmä pokiaľ ide o dodávanie tovaru resp. poskytovanie služieb spotrebiteľom. 
 

Článok 24a 
Komisia vyvinie, udržiava hostí a technicky spravuje centrálny elektronický systém informácií o platbách (ďalej len „CE-
SOP“) na účely vyšetrovaní podozrení z podvodu v oblasti DPH alebo na odhaľovanie podvodov v oblasti DPH. 
 

https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:062:TOC


N A J V Y Š Š Í  K O N T R O L N Ý  Ú R A D  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y  

 

3 
 

Článok 24b 
1. Každý členský štát zhromažďuje informácie o príjemcoch platieb a platbách podľa článku 243b smernice 

2006/112/ES. 
Každý členský štát zhromažďuje informácie uvedené v prvom pododseku od poskytovateľov platobných služieb: 
a) najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú; 
b) prostredníctvom vzorového elektronického formulára. 

2. Každý členský štát môže uchovávať informácie zhromaždené v súlade s odsekom 1 vo vnútroštátnom elekronickom 
systéme. 

3. Ústredný kontaktný úrad alebo kontaktné jednotky alebo príslušní úradníci určení príslušným orgánom každého člen-
ského štátu zašlú do systému CESOP informácie zhromaždené v súlade s odsekom 1 najneskôr do desiateho dňa 
druhého mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú. 

 
Článok 24d 

Prístup do systému CESOP sa poskytuje len styčným úradníkom Eurofiscu uvedeným v článku 36 ods. 1, ktorí majú 
osobnú identifikáciu používateľa pre CESOP, ak tento prístup súvisí s vyšetrovaním podozrenia z podvodu v oblasti DPH 
alebo s odhaľovaním podvodov v oblasti DPH. 
 
 
1.2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/349 z 2. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 
2019/1916, pokiaľ ide o prevádzkové podmienky v určitých mestských alebo medzimestských oblastiach 
o https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:063:TOC 
 
Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie. 
 
Napríklad: 

Článok 1 
Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1916 

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto: 
„1   Členské štáty môžu zakázať pohyb vozidiel alebo jazdných súprav vybavených zariadeniami v prevádzkovej polohe 
vzhľadom na osobitné charakteristiky mestských alebo medzimestských oblastí, kde je maximálna povolená rýchlosť  
50 km/h alebo menej a kde je pravdepodobný výskyt zraniteľných účastníkov cestnej premávky.“ 
 
 
1.3 Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/380 z 18. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 
2016/245 ustanovujúce pravidlá obstarávania (ECB/2020/10) 
o https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.069.01.0041.01.SLK&toc=OJ:L:2020:069:TOC 
 
Účinnosť: 01.05.2020 
Napríklad: 

Článok 28 
Oprava súťažných podkladov, lehota na vznesenie námietok a vylúčenie námietok 

1. Ak Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) zistí nepresnosť, chýbajúci údaj alebo iný typ chyby v texte oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predloženie ponúk alebo v sprievodnej dokumentácii, opraví chybu 
a písomne informuje záujemcov alebo uchádzačov. 

 

2. Ak sa záujemcovia alebo uchádzači nazdávajú, že požiadavky ECB uvedené v oznámení o vyhlásení verejného ob-
starávania, vo výzve na predloženie ponúk alebo v sprievodnej dokumentácii sú neúplné, nekonzistentné alebo pro-
tiprávne, alebo že ECB alebo iný záujemca alebo uchádzač porušil platné pravidlá obstarávania, oznámia ECB svoje 
námietky do 15 dní po tom, ako sa o takej nezrovnalosti dozvedeli. Ak má nedostatok vplyv na výzvu na predloženie 
ponúk alebo na iné dokumenty, kedy sa záujemcovia alebo uchádzači o tomto nedostatku dozvedia, alebo od mo-
mentu, kedy možno rozumne predpokladať, že sa o ňom dozvedieť mohli. ECB môže následne buď opraviť, alebo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.063.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:063:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.069.01.0041.01.SLK&toc=OJ:L:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.069.01.0041.01.SLK&toc=OJ:L:2020:069:TOC
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doplniť požiadavky alebo odstrániť nedostatok, alebo zamietnuť žiadosť a uviesť dôvody takéhoto zamietnutia. Ná-
mietky, ktoré neboli ECB zaslané v uvedenej lehote, nemožno neskôr uplatniť a záujemcovia alebo uchádzači ich 
nemôžu uplatniť v odvolacom konaní podľa článku 39 sa v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie.“, 

 
(11) V článku 30 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta; 
 
(12) Článok 34 sa mení takto: 
a) odsek 2 sa nahrádza takto: 
„2. Oznámenie rozhodnutia o zadaní zákazky sa musí odoslať aspoň 10 dní pred podpísaním zákazky ECB, ak sa posiela 
faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo aspoň 15 dní pred podpísaním zákazky, ak sa použijú iné komunikačné 
prostriedky („odkladná lehota“). ECB s úspešným uchádzačom zákazku nepodpíše až do uplynutia tejto odkladnej lehoty“; 
c) odsek 3 sa nahrádza takto: 

„3. ECB oznámi všetkým dotknutým záujemcom alebo uchádzačom, ktorých žiadosť alebo ponuky boli odmietnuté, 
dôvody odmietnutia ich žiadosti alebo ich ponuky, ako aj dĺžku trvania odkladnej lehoty uvedenej v odseku 2. ECB na 
základe písomnej žiadosti oznámi neúspešnému uchádzačovi, ktorý predložil prijateľnú ponuku, názov úspešného 
uchádzača, ako aj charakteristické parametre a relatívne výhody úspešnej ponuky.“, 

 
 
1.4 Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/407 zo 16. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 
2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2020/13) 
o https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0023.01.SLK&toc=OJ:L:2020:080:TOC 
 

Účinnosť: 17.03.2020 
 
Napríklad: 
Rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 (ECB/2019/21) sa mení takto: 
 
1. Článok 4 sa mení takto: 
a) odsek 2 sa nahrádza takto: 
„Objem úverov každého účastníka sa rovná 50 % celkovej referenčnej hodnoty zostatku po odpočítaní všetkých súm 
požičaných týmto účastníkom (cielených dlhodobejších refinančných operácií TLTRO-III) v rámci TLTRO-II uskutočnených 
na základe rozhodnutia (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) a k dátumu vyrovnania TRLTRO-III stále nesplatených a to s ohľa-
dom na akékoľvek právne záväzné oznámenie o predčasnom splatení, ktoré účastník predloží v súlade s článkom 6 roz-
hodnutia (EU) 2016/810 (ECB/2016/10). Príslušné technické výpočty sú uvedené v prílohe I.“, 

b) odsek 4 sa nahrádza takto: 
„4. Limit ponuky každého účastníka v rámci každej TLTRO-III sa rovná jeho objemu úverov zníženému o sumy poži-
čané v rámci predchádzajúcich TLTRO-III. Táto suma sa považuje za najvyšší limit ponuky každého účastníka, pričom 
sa uplatňujú pravidlá pre ponuky prevyšujúce limit maximálnej ponuky ustanovené v článku 36 usmernenia 2015/510 
(ECB/2014/60). Príslušné technické výpočty sú uvedené v prílohe I.“, 

 

2. V článku 5a sa odsek 1 nahrádza takto: 
„1. Od septembra 2021 budú mať účastníci po 12 mesiacoch od vyrovnania každej TLTRO-III možnosť štvrťročne ešte 
pred splatnosťou ukončiť dotknutú TLTRO-III, alebo znížiť jej objem.“. 

 

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 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. februára 2020  
č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novem-
bra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove  
pre Sociálnu poisťovňu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0023.01.SLK&toc=OJ:L:2020:080:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.080.01.0023.01.SLK&toc=OJ:L:2020:080:TOC
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184
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o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/43/ 
 
Účinnosť: 01.04.2020 
 
Napríklad: 
V opatrení je ustanovený postup účtovania Osobitného fondu v Sociálnej poisťovni, ktorý sa bude tvoriť z poistného  
na osobitné sociálne poistenie, ktoré budú platiť príslušníci obecnej polície. 

 
1. V § 32 ods. 3 prvá veta znie:  
„Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, ktoré zahŕňajú karty okrem elektronických stravných kariet, ak majú 
pred ich vydaním hodnotu, z ktorej sa môže čerpať po ich vydaní do používania.“.  
 
2. V § 33 odsek 5 znie:  
„(5) Na účte 316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa účtujú pohľadávky  
voči platiteľom poistného, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie18) a poistného na príspevok za prácu v obecnej 
polícii. Pohľadávka na poistnom, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a poistnom na príspevok za prácu  
v obecnej polícii sa účtuje podľa výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie alebo iného účtovného 
dokladu, ak je známa jej suma. Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky vzniknuté v súvislosti s výplatou nemocenských 
dávok, dôchodkových dávok, úrazových dávok, dávok garančného poistenia, dávok osobitného sociálneho poistenia, dá-
vok v nezamestnanosti a úhradou nákladov, na ktoré poskytuje finančné prostriedky štát na osobitný účet Sociálnej pois-
ťovne.“ 
 
4. V § 35 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V priebehu účtovného obdobia sa v účtovníctve 
Sociálnej poisťovne účtujú na tomto účte záväzky na základe vyúčtovania hodnoty nárokov na poskytnutie stravovania 
uplatnených zamestnancami.“.  
 
 
2.2 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii 
prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov 
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/48/ 
 
Účinnosť: nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia 
 
§ 1 
 
(1) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov,  
za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej 
lehote za podmienok podľa odseku 2.  
 
(2) Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty 
na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto 
daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30. júna 2020 zaplatil.  
 
(3) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani 
z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov  
v zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku 4.  
 
(4) Daňový nedoplatok podľa odseku 3 zaniká daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý 
mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do 31. marca 2020 za zdaňovacie 
obdobie roku 2019, ak toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň  
z príjmov v tejto lehote odviedol.  
 
 

2.3 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/63/ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/43/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/48/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/63/
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Účinnosť: 27.03.2020 
 
Napríklad: 
 
1. 
V § 33 odsek 1 znie: 
„(1) Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak 
boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo ak im bolo naria-
dené karanténne opatrenie alebo izolácia 50) (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“).“. 
 
„Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhlá-
seného v súvislosti s ochorením COVID-19  
§ 293er 
 
(1) Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 
v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu naria-
denia karanténneho opatrenia alebo izolácie,50) vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschop-
nosti. Na zamestnanca podľa prvej vety sa ustanovenie § 37 ods. 2 nepoužije.  
 
(2) Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky 
poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia 
karanténneho opatrenia alebo izolácie50) , je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravde-
podobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.  
 
(3) V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo 
osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej 
a celodennej starostlivosti, ak poistenec  
a) osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia prí-
slušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo  
b) splnil podmienky nároku na ošetrovné podľa § 39 ods. 1 písm. b), 
c) sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak za-
riadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou 
formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobit-
ného predpisu.50)  
 
 

3 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 
3.1 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. februára 2020   
č. MF/007067/2020-32,  ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012  
č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klien-
tov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov 
o https://www.mfsr.sk/sk/ 
 
Účinnosť: 05.03.2020 
 
V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:  
„d) 30 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 5 000 eur prepočítané podľa refe-
renčného kurzu pre každého z týchto klientov:  
1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  
2. Úrad pre reguláciu hazardných hier,“. 
 
 
3.2 Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhod-
nených vývozných úverov 

https://www.mfsr.sk/sk/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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o https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/ 

 
Napríklad: 

Článok 1 
Detailné posúdenie rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov sa uskutoční v súlade so schémou a na základe 
dokumentácie poskytnutej k jednotlivým projektom EXIMBANKOU SR.  
Posúdenie zabezpečí sekcia medzinárodných vzťahov MF SR v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a/alebo ex-
ternými konzultantmi. Na tieto účely využije prednostne spoluprácu s Rozvojovým programom OSN (UNDP) v rámci pro-
jektu Verejné a súkromné financie pre rozvoj. V prípade nedostupnosti expertízy UNDP v danej krajine a/alebo sektore 
zabezpečí externého odborníka prostredníctvom verejnej súťaže. Na pokrytie nákladov v tomto prípade využije zdroje 
rozpočtu verejnej správy alokované v programe FIN4DEV. Pri zdieľaní informácií k predkladaným projektom s externými 
partnermi sekcia medzinárodných vzťahov zabezpečí anonymizáciu citlivých obchodných údajov, resp. podpíše s part-
nermi dohodu o zachovaní mlčanlivosti.  
 

Článok 2 
Na základe externého posúdenia spracuje sekcia medzinárodných vzťahov MF SR konečné stanovisko s výsledným hod-
notením detailného posúdenia rozvojového aspektu za MF SR, a to v lehote do troch mesiacov od obdržania dokumentácie 
od EXIMBANKY SR. Daná lehota môže byť predĺžená o čas nevyhnutne potrebný na prípadné ďalšie dožiadanie informá-
cií od exportéra, resp. EXIMBANKY SR. Konečné stanovisko, schválené generálnym riaditeľom sekcie medzinárodných 
vzťahov, predloží MF SR na rokovanie medzirezortnej pracovnej skupiny, zriadenej podľa čl. 6 Rozhodnutia ministra za-
hraničných vecí a európskych záležitostí SR č. 9/2020 zo dňa 27. januára 2020, ktorým sa zriaďuje Koordinačný výbor 
pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky.  
 
 

Článok 3 
Pri detailnom posudzovaní rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov sa sekcia medzinárodných vzťahov  
MF SR bude riadiť konkrétnymi kritériami, ktorým prislúcha zodpovedajúci počet bodov. Minimálny súčet pridelených bo-
dov pre odporučenie projektu do ďalšieho procesu posudzovania je 75 z maximálneho počtu 100 bodov. 
 
 

4 OSTATNÉ  
 
Všeobecne záväzné právne predpisy spojené s riešením situácie COVID - 19 
 
1. Nariadenie vlády SR č. 48/2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii pri-

slúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov 

 Daňový nedoplatok, ktorým je sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania ako 
aj sankcia za nezaplatenie dane z príjmov v ustanovenej lehote, zaniká dňom 01.01.2021. 

 
 

2. Zákon č. 63/2020 Z. z. z 25. marca 2020,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  

 Predĺženie vyplácania ošetrovného (OČR), na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôl i predškol-
ských zariadení; 

 Týka sa rodičov detí do 11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku pre rodičov detí s ťažkým zdravotným 
postihnutím, nevyžaduje sa  potvrdenie lekára; 

 Čerpanie ošetrovného  rodičom detí až do dovŕšenia 16 rokov veku; 

 Výška nemocenského na 55 % denného vymeriavacieho základu počas celého trvania nároku; 

 Nárok na nemocenské  už od prvého dňa. 
 
 

3. Zákon č. 66/2020 Z. z. z 2. apríla 2020,ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení ne-
skorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 

 
Doplnil sa § 250b 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/
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(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní 
platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 až 7. 

(2) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození ve-
rejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu 

a. zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh 
práce umožňuje, 

b. zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umož-
ňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z do-
mácnosti. 

(3) Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa 
so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. 

(4) Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o ne-
vyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom 
zamestnanca. 

(5) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, 
ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izo-
lácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celo-
dennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý 
je uznaný dočasne za práce neschopného. Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného 
a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobne ja celodennej starostlivosti 
o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 157 ods. 3 posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do 
práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. 

(6) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamest-
návateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnáva-
teľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci 
na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, 
najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté. 

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie, v ktorých bola uložená 
pracovná povinnosť.“. 

 
 
4. Zákon č. 67/2020 Z. z. z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti 

so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

 Posunutie zákonných lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamest-
nancov, oznámenia a odvedenia dane. a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch. Posun lehôt pre úč-
tovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností 
pri vedení účtovníctva; 

 Opatrenia pre tretí sektor aby sa dostali k asignovaným finančným prostriedkom (2% resp.3% zo zaplatenej dane); 

 Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín. Neaktualizovanie zozna-
mov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorý porušili svoje povinnosti; 

 Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov 
(kontrola nadmerných odpočtov, vyrubovacie konanie o daňovom preplatku). Odloženie daňových exekúcií; 

 Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania 
daňového priznania a platenia daní; 

 Neplatenie správnych poplatkov za úkony, ktoré je potrebné vykonať v dôsledku pandémie; 

 Zosúladenie doručovania s novými pravidlami pošty. 
 
 
5. Nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti 
 
Platnosť od 10.04.2020 
Účinnosť od 10.04.2020 
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§ 1 
Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu1) a príjmov z podni-
kania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.2) 
§ 2 
Na účely tohto nariadenia vlády je 
a) tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu1) a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti podľa osobitného predpisu,2) 

b) odvádzateľom fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné na sociálne poistenie, povinné prí-
spevky na starobné dôchodkové sporenie alebo preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie, ak je zamestná-
vateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 293ew zákona alebo osobitného predpisu,3) 

c) činnosťou činnosť, z ktorej má odvádzateľ právo na tržbu, 
d) aktuálnym mesiacom kalendárny mesiac, za ktorý sa zisťuje pokles tržieb odvádzateľa, 
e) predchádzajúcim rokom kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je aktuálny mesiac, 
f) mesačným priemerom tržieb podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za predchádzajúci rok a čísla 12. 
§ 3 
(1) Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny 
mesiac s výškou tržieb za mesiac 
a) v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť 
po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb, 
b) február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s 
aktuálnym mesiacom. 
(2) Pokles tržieb odvádzateľa podľa odseku 1 sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. 
§ 4 
Spôsob určenia poklesu tržieb určený odvádzateľom podľa § 3 sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej 
poisťovne. 
 
Poznámky pod čiarou 
1) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z. 
2) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
3) § 38ev zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

5 PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV 
Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v marci 2020 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady 
NKÚ SR 

 


