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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 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania
opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/104/
Účinnosť: 30.04.2020
§1
(1) Daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa § 24a zákona, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov
podľa § 21 zákona platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného
v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona, ak sú splnené tieto podmienky:
a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona a
b) výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní
podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
(2) Postup podľa odseku 1 sa neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia
správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov inak.
2.2 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/105/
Účinnosť: 02.05.2020
Čl. I
1. V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rozsahu najmenej 60 hodín18) v školskom roku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
2. V § 9 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
2

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

3. V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a objemu finančných prostriedkov zodpovedajúcemu súčinu počtu prijatých vzdelávacích poukazov od žiakov, ktorým nebolo poskytnuté záujmové vzdelávanie v uplynulom školskom roku v rozsahu
podľa odseku 2, a objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz“.
2.3 Zákon č. 107/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/107/
Účinnosť: 05.05.2020
Čl. I
1. § 18 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Ak spravodajská jednotka nie je objektívne schopná splniť spravodajskú povinnosť formou, spôsobom, v rozsahu
alebo v termíne podľa programu štátnych štatistických zisťovaní v súvislosti s vyhlásením výnimočného stavu,1) núdzového stavu2) alebo mimoriadnej situácie,3) alebo s tým súvisiacich okolností, úrad, ministerstvo alebo iný orgán štátnej
správy, ktoré sú príslušné na vykonanie štatistického zisťovania ustanoveného programom štátnych štatistických zisťovaní, môžu prijímať opatrenia spočívajúce najmä v
a)
b)
c)
d)

prerušení už začatého štatistického zisťovania alebo v odklade štatistického zisťovania a určení náhradnej lehoty,
zmene formy a spôsobu štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty štatistického zisťovania,
zabezpečení náhradných foriem získania údajov,
zmene rozsahu spravodajskej povinnosti so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.

(10) Opatrenie podľa odseku 9 sa prijme najdlhšie na dobu trvania výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej
situácie, alebo s tým súvisiacich okolností.
(11) Na prijatie opatrenia podľa odseku 9 sa nevzťahuje správny poriadok. Orgán, ktorý opatrenie podľa odseku 9 prijal,
ho zverejní na svojom webovom sídle.“.
2.4 Zákon č. 127/2020 Z. z., 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/2020/127/
Účinnosť: 21.05.2020
Napríklad:
Čl. I
„§ 293ey
(1) Ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodala daňové priznanie za rok 2019 podľa osobitného predpisu43)
do 31. marca 2020, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie jej
a) vzniká od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie
daňového priznania podľa osobitného predpisu,136) ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok
2019 bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
b) zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na
podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu,136) ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm.
b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.
(2) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 podľa osobitného predpisu137) a táto lehota uplynie
3

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

a) do 30. septembra 2020,
1. vzniká od 1. decembra 2020, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 bol vyšší ako
12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
2. zaniká 30. novembra 2020, ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok 2019 nebol vyšší ako
12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
b) po 30. septembri 2020,
1. vzniká od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie
daňového priznania podľa osobitného predpisu,137) ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 za rok
2019 bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5,
2. zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na
podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu,137) ak jej príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3
za rok 2019 nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.
2.5 Zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/128/
Účinnosť: 21.05.2020
Napríklad:
Čl. I
§ 57 Postup pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie
(1) Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného
časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr
posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Poskytovateľ nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah podmienok
poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).
(2) Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu
výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu
na doplnenie alebo zmenu žiadosti. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy s uzavretím na základe
skutočnosti, ktorá bola zmenená podľa odseku 1, zmenou výzvy nie je dotknuté.
(3) Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, je
zrušením výzvy nedotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté
podľa odseku 7 alebo odseku 8 alebo podľa § 19 alebo § 20, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.
(4) Právo účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia podľa odseku 2 alebo odseku 3 postupom podľa § 22 až 24
zostáva zachované.
(5) Ustanovenia § 17 ods. 6 a 8 sa nepoužijú.
(6) Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní
poskytovateľ na svojom webovom sídle.
(7) Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ak postupom podľa § 19 ods. 6 zistil splnenie podmienok poskytnutia
príspevku. Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak postupom podľa § 19 ods. 6 zistil nesplnenie podmienok
poskytnutia príspevku alebo ak nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených
vo výzve. Ustanovenia § 19 ods. 7 až 9 sa nepoužijú.
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(8) Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto
pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený; ustanovenie
§ 20 ods. 1 písm. d) sa nepoužije. Ustanovenie § 19 ods. 5 sa použije primerane.
2.6 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/131/
Účinnosť: 22.05.2020
§1
(1) Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne
dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu1) o 40 % a viac, za
a) marec 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020,
b) máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.
(2) Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa odseku 1 trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného
nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo
činnou osobou.
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https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
1.1 Novinky z legislatívy
1.1.1 Informácia k druhej časti, prvá hlava zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, doplnená o informáciu k zákonu č. 96/2020 Z. z. – opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (opatrenia v oblasti správy daní)
(1/DP/2020/I)
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Aktualne_oznamy/2020.05.05_1_DP_2020_I.pdf
Publikované: 05.05.2020
Napríklad:
§ 3 Spôsob doručovania podania
(1) Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu2) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené.
(2) Ak má podanie podľa odseku 1 nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, orgán príslušný na prerokovanie
tohto podania vyzve daňový subjekt rovnakými elektronickými prostriedkami akými urobil podanie daňový subjekt, aby
ich podľa jeho pokynu a v určenej lehote odstránil a súčasne ho poučí o následkoch spojených s ich neodstránením.
(3) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami3) a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu.4)
§ 4 Zmeškanie lehoty
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Novela zákona corona mení a dopĺňa § 4 takto
V § 4 sa za slovo „priznania“ vkladá čiarka a slová „kontrolného výkazu a súhrnného výkazu“ a na konci
sa pripájajú tieto slová: „a preddavkov na daň“.
Nasledujúci text zohľadňuje aj novelu zákona corona. Texty doplnené tučným písmom boli doplnené na základe
novelizovaného znenia ustanovenia § 4 zákona corona.
Ustanovenie § 4 zákona corona sa po účinnosti novely zákona corona bude aplikovať len na tie úkony, ktoré má
daňový subjekt vykonať, s výnimkou tých úkonov, ktoré má vykonať počas daňovej kontroly alebo daňového
konania, pri ktorých nepožiada o ich prerušenie. To znamená, že ak začne daňová kontrola alebo daňové konanie
a daňový subjekt nepožiada o jej/jeho prerušenie, ustanovenie § 4 zákona corona sa na daňový subjekt nebude
vzťahovať.
Uvedené ustanovenie zákona corona sa vzťahuje na všetky prípady, tzn. aj tie, pri ktorých napr. daňový poriadok vylučuje
možnosť odpustenia zmeškania lehoty (§ 46 ods. 8 alebo napr. § 49 ods. 2 daňového poriadku).
V uvedenej vete bolo poukázané nato, že aj keď napr. ustanovenie § 46 ods. 8 daňového poriadku upravovalo, že
zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, tak vzhľadom na právnu úpravu § 4 zákona corona v znení účinnom
do 24.4.2020 sa odpustilo zmeškanie lehoty, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Novela zákona corona v ustanovení
§ 6 ods. 3 však doplnila, že ak daňový subjekt nepožiadal o prerušenie daňovej kontroly podľa § 6 ods. 1,
pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní.
To znamená, že ak daňový subjekt nepožiadal resp. nepožiada o prerušenie daňovej kontroly a zmeškal resp.
zmešká lehotu stanovenú v § 46 ods. 8 daňového poriadku, tak nie je možné prihliadať na zmeškaný úkon, ktorý
by daňový subjekt vykonal najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
1.1.2 Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z
príjmov v súvislosti s pandémiou (19/DZPaU/2020/I)
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.05.12_19_DZPaU_2020_L.pdf
Publikované: 12.05.2020
Napríklad:
1. Poukázanie podielu zaplatenej dane
V § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje lehota, v ktorej môže prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov použiť
finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie,
a to nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021.
Ak sa predĺžila lehota na použitie finančných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018, ktoré boli
poukázané prijímateľom v roku 2019 o jeden kalendárny rok, teda do konca roka 2021, v nadväznosti
na § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje aj lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu
zaplatenej dane podľa § 50 ods. 13 ZDP do konca mája 2022.
Upozornenie:
Lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2018 nebola zmenená,
tzn. prijímateľ podielu zaplatenej dane má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia toho podielu do konca mája
2020.
Príklad:
Daňovníkovi bol v roku 2019 poukázaný podiel zaplatenej dane. V akej lehote je povinný tento prijatý podiel použiť?
Podľa § 50 ods. 11 ZDP je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov povinný použiť tento podiel najneskôr do konca
roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, teda podiel zaplatenej dane poukázaný
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v roku 2019, je povinnosť použiť do konca roka 2020. Ako opatrenie na zmiernenie následkov pandémie bola lehota
na použitie prostriedkov zo zaplatenej dane predĺžená o jeden kalendárny rok podľa § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.,
teda tieto prostriedky možno použiť do konca roka 2021.
Príklad:
V akej lehote je daňovník povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku
2019 v celkovej sume 3 400,- €?
Podľa § 50 ods. 13 ZDP, ak súhrn prijatých podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3 320,- €, podľa zverejneného prehľadu
prijímateľov podielu zaplatenej dane, má prijímateľ povinnosť do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov, zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo
ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane 31.01.2020 podľa stavu poukázaných podielov v roku 2019 a prijímateľ
má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4 zákona
č. 67/2020 Z. z. do konca mája 2022.
1.1.3 Informácia k Oznámeniu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (20/DZPaU/2020/I)
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.05.20_20_DZPaU_2020_I.pdf
Publikované: 20.05.2020
Napríklad:
1. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPFO typ B
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, môže odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov
podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018,
najviac však v úhrnnej sume 1 000 000,- €.
Tieto daňové straty môže daňovník, ktorý je fyzickou osobou, odpočítať v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. U daňovníka, ktorý je fyzickou osobou,
sa jedná o daňové priznanie k DPFO za rok 2019, ak lehota na podanie tohto daňového priznania uplynie v období
od 01.01.2020 do 31.12.2020. V prípade podania daňového priznania k DPFO za zomrelého daňovníka dedičom alebo
osobou podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ide o daňové priznanie k DPFO
za rok 2019, ak lehota na podanie tohto daňového priznania uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a daňové
priznanie k DPFO za rok 2020, ak lehota na podanie tohto daňového priznania k DPFO uplynie v období od 01.01.2020
do 31.12.2020.
Daňovník v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. odpočítava tie časti neuplatnených daňových strát za zdaňovacie
obdobia rokov 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa ZDP, t. j. nie tie časti daňových strát,
na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane (čiastkového
základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. z dôvodu vykázania
daňovej straty v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPFO typ B sa v súvislosti s uplatnením daňovej straty podľa § 24b zákona
č. 67/2020 Z. z. dopĺňa v časti „Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 zákona.“
1.1.4 Informácia k zákonu č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
v znení zákona č. 75/2020 Z. z. a zákona č. 96/2020 Z. z. (21/DZPaU/2020/I)
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.05.27_21_DZPaU_2020_I.pdf
Publikované: 27.05.2020
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Napríklad:
1. Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov
Zákonom č. 120/2020 Z. z. boli do ustanovenia § 22 zákona č. 67/2020 Z. z., ktoré pojednáva o poukázaní a použití podielu zaplatenej dane z príjmov, doplnené nové odseky 5 a 6.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania
podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva
v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, ak § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovuje inak. V určitých prípadoch, ktoré sú uvedené v § 22 ods. 5 zákona č. 67/2020 Z. z. sa aj napriek tomu umožňuje
poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov v špeciálnych termínoch, správca dane však musí overiť splnenie podmienok
ustanovených v § 50 ods. 6 ZDP, ako napr. že daňovník a tiež prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov nemajú
do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP nedoplatok na dani (za daňový
nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5,- €). 2
Ide o tieto prípady:
a) Ak daňovník fyzická osoba a právnická osoba podal daňové priznanie k dani z príjmov do 31.03.2020, pričom toto je
zároveň aj posledný deň lehoty na podanie tohto daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP,
správca dane poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov do 31.07.2020. Podiel zaplatenej dane z príjmov sa poukáže
len v prípade, ak bude daň aj zaplatená a to do 15 dní po uplynutí lehoty, ktorou je 31.03.2020 v sume vyššej ako
5,- €,
b) daňovník fyzická osoba, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a ktorý podal
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na tlačive podľa § 50 ods. 1 písm. a) ZDP do 30.04.2020,
správca dane poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov do 31.08.2020,
c) daňovník právnická osoba, ktorý po 31.03.2020 podal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie,
ktorého lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie a daňovník
v tejto lehote daňové priznanie k dani z príjmov aj podá, správca dane poukáže podiel zaplatenej dane z príjmov
do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
podané.

3

PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v máji 2020 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady
NKÚ SR
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Príloha

ZOZNAM NARIADENÍ VLÁDY SR

vydaných v spojitosti s COVID-19 (rozšírený o nariadenia vydané v máji)
77/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

71/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

76/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z
podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

48/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

70/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania
sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19

80/2020 Z. z.
101/2020 Z. z.

102/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

103/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

104/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

115/2020 Z. z.

116/2020 Z. z.

131/2020 Z. z.

132/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v
čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie – č. 77/2020
Z. z. (účinnosť 10.04.2020)
- Cieľom nariadenia je zabezpečiť obmedzenie niektorých práv a činností pre fyzické osoby, podnikateľov a iné
právnické osoby, ktoré nie sú subjektom hospodárskej mobilizácie ako aj subjektom hospodárskej mobilizácie.
- Výber zariadení, ktoré budú vhodné pre umiestnenie repatriovaných fyzických osôb alebo nakazených fyzických
osôb do karantény.
- Určuje sa zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov uvedených v odseku 2 a v prílohe nariadenia.
- Zabezpečovanie pitnou vodou alebo potravinami, dezinfekciu a stráženie (rómske osady).
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Zabezpečenie osobnej autobusovej ako aj nákladnej dopravy v rámci určených karanténnych zariadení alebo
karanténnych oblastí.
Realizácia opatrení pre poistencov a príjemcov dávok, opatrení poskytovateľmi štátnej sociálnej podpory pre
príjemcov dávok štátnej sociálnej podpory ako aj opatrení poskytovateľmi sociálnej pomoci pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc.
Okresný úrad má právomoc vydávať príkaz na pracovnú povinnosť fyzickej osobe podľa potrieb určených subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorí vykonávajú nariadené opatrenie hospodárskej mobilizácie.
Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje vláde alebo subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm.
a) zákona priestor pre informovanie verejnosti o nariadených opatreniach hospodárskej mobilizácie.
Obciam a vyšším územným celkom poskytne finančné prostriedky vynaložené na vykonávanie nariadených opatrení hospodárskej mobilizácie subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého boli úlohy realizované, alebo
budú financované formou dotácií podľa zákona riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu.
Každý subjekt hospodárskej mobilizácie môže požadovať prostredníctvom príslušného okresného úradu o doplnenie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov, ak ich má nedostatok.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach
Slovenskej republiky – č. 71/2020 Z. z. (účinnosť 08.04.2020)
- Od 8. apríla 2020 do 17. apríla 2020 sa obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej činnosti – č. 76/2020 Z. z. (účinnosť 10.04.2020)
- Cieľom nariadenia je zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a poistného na verejné zdravotné poistenie.
- Určuje sa výpočet poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zamestnávateľa a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorí sú povinní odvádzať poistné, a to v závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť
v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.
- Ak vykonávali činnosť roku 2019, tak pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za mesiac v predchádzajúcom
roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb.
- Ak činnosť nevykonávali v rovnakom mesiaci roku 2019, pokles tržieb za aktuálny mesiac roku 2020 sa zisťuje
porovnaním s tržbami za február 2020.
- Spôsob určenia poklesu tržieb sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov – č. 48/2020 (účinnosť 19.03.2020)
- ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku daňovým subjektom, ktoré do termínu ustanoveného v nariadení majú zaplatenú daň, zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k tejto
dani.
- daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania (ako aj ročného hlásenia) alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov zaniká dňom 1.1. 2021
za podmienky, že ide o daňový subjekt, ktorý mal podať daňové priznanie (ročné hlásenie) za zdaňovacie obdobie roku 2019 alebo príslušný hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k
dani z príjmov uplynie najneskôr 31. mája 2020 ak najneskôr 30. júna 2020 podá daňové priznanie a v tejto lehote
daň zaplatí.
- rovnako sa postupuje aj pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povinnosť podať do 31. marca
2020 oznámenie o zrazení a odvedení dane zákonom ustanovených plnení a odviesť zrazenú daň.
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Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu – č. 70/2020 (účinnosť 08.04.2020)
- zvyšuje sa finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni zo 120 € na 150 € jedno miesto na mesiac. Účelom je zvýšenie
spolufinancovanie nákladov na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárňach, ktoré v súčasnej krízovej situácii
neposkytujú sociálnu službu len prenocovaním, ale počas celého dňa.
- Upravujú sa vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou s
pobytovou formou sociálnej služby a zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie, termíny a spôsob jeho
vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania. Dôvodom je
skutočnosť, že počas krízového stavu, nie je možné zo strany poskytovateľov sociálnych služieb plniť vybrané
podmienky ustanovené zákonom pre poskytovanie tohto príspevku, resp. podmienky upravené zmluvou o poskytovaní finančného príspevku.
- Zároveň sa návrhom reaguje aj na nariadené „dočasné prerušenie“ poskytovania ambulantných sociálnych služieb a sťažené podmienky prijatia nových klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných
hraniciach Slovenskej republiky – 80/2020 Z. z. (účinnosť od 18.04.2020)
- Od 18. apríla 2020 do 7. mája 2020 sa predlžuje obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej
republiky s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou a na medzinárodných
letiskách.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č.
101/2020 Z. z. (účinnosť od 30.04.2020)
- predĺženie podporného opatrenia pri dávke v nezamestnanosti o jeden mesiac.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s
ochorením COVID-19 – č. 102/2020 Z. z. (účinnosť od 30.04.2020)
- prijatie opatrení na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
a) prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
b) rodičovského príspevku,
c) príspevku na starostlivosť o dieťa,
d) príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
e) príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa,
f) kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z
dôvodu útlmu banskej činnosti,
g) príspevku na pohreb,
h) pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
i) náhradného výživného,
j) kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
- prijatie opatrení na úseku sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej
činnosti.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č. 103/2020 Z. z. (účinnosť od 30.04.2020 Z. z.)
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dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 600 eur v
príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá
a) z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť,
b) nie je poberateľom dôchodku,
c) nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku
na opatrovanie,
d) nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest,
dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v príslušnom rozpočtovom
roku najviac v sume 30 000 eur na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez
domova v karanténe.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane
z príjmov v súvislosti s pandémiou – č. 104/2020 Z. z. (účinnosť od 30.04.2020 Z. z.)
- daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21
zákona platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v
období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona, ak sú splnené tieto podmienky:
a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona
a
b) výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška
preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom
priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
- vyššie uvedený postup sa neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov inak.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č. 115/2020 Z. z. (účinnosť od 07.05.2020)
- navrhuje sa, aby boli nariadením dočasne upravené niektoré podmienky výkonu, ako sú niektoré lehoty, ktoré
nie je možné či už zo strany klientov alebo aj subjektov vykonávajúcich opatrenia dodržať, doby výkonu pobytových opatrení na základe dohody, tak aby neboli klienti CDR vystavení situácii, ktorú nemôžu aktuálne bezproblémovo riešiť, či niektoré podmienky akreditácií, ktorých splnenie nie je možné aktuálne vyžadovať.
- návrh o.i. reaguje aj na zhoršenú situáciu pri plnení podmienky uchádzačov o zamestnanie v CDR pobytového
charakteru, ktorí musia splniť predpoklad psychickej spôsobilosti, pričom vyšetrenie, ktoré vyžaduje čas na prípravu, realizáciu i vyhodnotenie, častokrát doplňujúce testovanie býva časovo náročné absolvovať aj v štandardnej situácii. Pôvodné úvahy o dočasnom nahradení psychologických vyšetrení predbežným posúdením psychológom CDR boli zatiaľ odsunuté a navrhuje sa doplnenie možnosti predbežného vyšetrenia a predbežného
posudku s ich následným doplnením. Nariadenie tento návrh nepredkladá ako alternatívu počas aktuálnej situácie ale ako možnosť ako zabezpečiť v prípade potreby v potrebnom čase vyšetrenia väčšieho počtu záujemcov
o zamestnanie. Návrh pripúšťa takúto možnosť aj dištančnou formou.
- najzásadnejšiu časť nariadenia predstavuje časť umožňujúca dočasne meniť klasickú organizačnú štruktúru CDR
– je to nevyhnutná reakcia na potreby aktuálnej praxe. Je potrebné zabezpečiť podmienky pre prijímanie deti z
rizikového prostredia, priestor na overenie, resp. minimalizovaní šírenia nákazlivej choroby, priestor na zabezpečenie testov na prítomnosť ochorenia COVID-19 u detí, ale tiež priestor na prípravu na zvýšené počty prijímaných
detí, ako aj realizáciu nevyhnutných hygienických opatrení.
- medzi opatrenia, ktoré sa okrem iného navrhujú na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb umiestnených v CDR patrí napríklad aj rozšírenie možnosti prijatia dieťaťa na dobrovoľný pobyt v prípade, ak sú rodičia
dieťaťa hospitalizovaní z dôvodu ochorenia na COVID–19 a o dieťa sa nemôžu postarať iné osoby (napr. starí
rodiča), čo nie je za štandardných okolností v podmienkach CDR možné (samozrejme na základe dohody a bez
štandardných úkonov SPOD a SK ako je napr. určenie miery ohrozenia). Rovnako sa navrhuje upustiť od určovania úhrad pri dobrovoľných pobytoch v prípade, ak ten, kto je povinný hradiť úhradu, stratil prijem z dôvodu
epidemiologických opatrení.
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nariadenie tiež reaguje na aktuálne potreby praxe napr. v oblasti výkonu rôznych skupinových programov a skupinových foriem práce ale aj postupov, ktoré vyžadujú účasť viacerých osôb a osobitne upravuje veľmi nejednoznačne chápané opatrenia obmedzujúce kontakty osôb, konkrétne kontakty deti ktoré sú umiestnené v CDR. Aktuálna mimoriadna situácia je výrazne riziková z pohľadu stretávania sa detí s rodičmi či inými blízkymi osobami
a tiež z pohľadu ich návštev v rodinnom prostredí či u blízkych osôb. Je ale vylúčené zamedziť kontakt detí s ich
blízkymi. Navrhuje sa preto jednoznačne ustanoviť, že stretnutia a pobyty cudzích osôb v budovách CDR nie sú
možné, rovnako nie sú možné pobyty detí mimo CDR, ale pokiaľ to zdravotný stav detí dovoľuje osobné stretnutie
dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou v exteriéri CDR je možné. Pre prípad, že zdravie dieťaťa neumožňuje osobné stretnutie dieťaťa ani vo vonkajších priestoroch CDR musí CDR zabezpečiť kontakty dieťaťu prostredníctvom informačných technológií.
z návrhu nariadenia jednoznačne vyplýva, že situácia na ktorú sa snaží reagovať je aktuálna pandemická situácia
a s ňou spojené epidemiologické opatrenia, ktoré bezprostredne ovplyvňujú výkon opatrení. Toto nariadenie bude
uplatňované výlučne počas aktuálnej situácie a v období bezprostredne nasledujúcom po skončení mimoriadnej
situácie, pričom sa priamo v nariadení navrhuje dĺžka tohto obdobia vo vzťahu k jednotlivým opatreniam (napr.
platnosť predbežného psychologického posudku je najdlhšie tri mesiace od skončenia mimoriadnej situácie, predĺžiť pobyt na základe dohody možno najdlhšie do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie atď.).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č.
116/2020 Z. z. (účinnosť od 07.05.2020)
- navrhuje sa v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šíriacim sa ochorením
COVID-19, kedy nie je možné, najmä vzhľadom na prijaté rozhodnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti
s hrozbou šírenia vírusu COVID-19 a súvisiace rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia Úradu verejného
zdravotníctva SR, objektívne plniť zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj orgánov územnej samosprávy niektoré z podmienok pri poskytovaní sociálnej služby, ustanovené v zákone o sociálnych službách a v
požadovanom rozsahu uplatňovať niektoré práva prijímateľov sociálnych služieb a fyzických osôb, ktoré sú odkázané na poskytovanie sociálnych služieb, prijať dočasnú osobitnú právnu úpravu, ktorá aj v čase mimoriadnej
situácie vytvorí právne podmienky na zabezpečenie bezpečnosti poskytovanej sociálnej služby pre prijímateľa
sociálnej služby, úpravu vybraných procesných postupov v rámci správnych konaní vo veciach sociálnych služieb
a na prevádzkovú udržateľnosť poskytovanej sociálnej služby, a tým na zabezpečenie kontinuity poskytovaných
sociálnych služieb.
- s uvedeným cieľom sa navrhuje po dobu mimoriadnej situácie alebo aj po dobu bezprostredne nasledujúcu:
o V nadväznosti na zákaz návštev prijímateľov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a ich pohybu mimo areál zariadenia dočasne neuplatňovať právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na osobný kontakt s rodinou;
o Neuplatňovať povinnosť územnej samosprávy poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu podmienenú
odkázanosťou s výnimkou, že ide o bezodkladné poskytovanie sociálnej služby alebo fyzická osoba
absolvovala najmenej 14 – dňový pobyt v určenom zariadení (preventívnu karanténu na karanténnom
mieste) alebo pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a počas tohto pobytu
a hospitalizácie absolvovala testovanie na COVID-19 s negatívnym výsledkom alebo ak tento pobyt a
testovanie absolvovala u poskytovateľa podľa svojho výberu, ktorý má na to vytvorené stanovené podmienky; rovnako viazať možnosť začať poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených
odkázanosťou aj bez sprostredkovania poskytovania tejto sociálnej služby obcou alebo vyšším územným celkom tzv. samoplatcom len na splnenie podmienky bezodkladnosti, predchádzajúcej preventívnej
karantény (oddelenia od ostatných prijímateľov) alebo hospitalizácie a v rámci nich testovania COVID19;
o Neplynutie vybraných lehôt alebo neuplatňovanie dôvodu na výmaz pri podmienkach, ktorých nedodržanie je dôvodom na výmaz z registra a zánik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby;
o Poskytovať týždennú sociálnu službu v zariadeniach aj počas víkendov a sviatkov, ak prijímateľ a poskytovateľ nedohodnú o dočasnom prerušení poskytovania týždennej pobytovej sociálnej služby v zariadení v čase trvania mimoriadnej situácie;
o Dočasne upustiť od bezvýhradného dodržiavania „personálneho štandardu“ - maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálneho podielu odborných zamestnancov na
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celkovom počte zamestnancov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorými sú útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania;
Umožniť poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni počas celého dňa (nie iba prístrešie na prenocovanie);
Umožniť v obmedzenom dohodnutom rozsahu poskytovanie domácej opatrovateľskej služby aj fyzickej
osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy ochorením COVID-19 alebo ktorá má
toto ochorenie (napr. nákup potravín, donáška jedla, zabezpečenie liekov);
Umožniť nahradiť doklady o príjme, požadované na účely určenia povinnosti platiť úhradu ku dňu jej
splatnosti, a to pri zákonom ustanovenej garancii zostatku z príjmu po zaplatení úhrady, čestným prehlásením o príjme;
Poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej ambulantnej sociálnej služby aj počas mimoriadnej situácie v plnej výške a pobytovej sociálnej služby aj počas neprítomnosti prijímateľa SS dlhšej ako 30 dní a to v plnej výške;
Ustanoviť spočívanie lehôt a odpustenie zmeškaných lehôt v správnych konaniach vedených príslušnými orgánmi územnej samosprávy v oblasti sociálnych služieb, ak nie je zo strany účastníka konania
alebo správneho orgánu objektívne možné, alebo je sťažené zabezpečiť podklady na vydanie rozhodnutia alebo vykonanie úkonu v rámci konania;
Upraviť kvalifikačné predpoklady pre výkon práce opatrovateľa v sociálnych službách, s povinnosťou
zaškolenia kvalifikovaným opatrovateľom.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č. 131/2020 Z .z.
(účinnosť od 20.05.2020)
- Vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie v inom
ako v štandardnom termíne splatnosti, a tiež posunutý termín splatnosti tohto poistného.
- navrhuje sa odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, (SZČO), a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec 2020 a za
obdobie máj 2020, a to do 31. decembra 2020. Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí
vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb)
o 40 % a viac.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o
spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – č.
132/2020 Z. z. (účinnosť od 20.05.2020)
- príspevok na udržanie zamestnanosti vyplácaný v rámci projektu “Prvá pomoc” je nástrojom finančnej podpory
zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Podľa súčasnej právnej úpravy o dani z príjmov je však
takýto príspevok považovaný za príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
- na jednej strane je účelom tohto príspevku zmiernenie negatívnych dopadov na zamestnanosť v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Na druhej
strane by tento príspevok zvyšoval príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržby) na účely
posunutia termínu platenia poistného a tým zhoršoval ich možnosti uplatnenia odkladu poistného.
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