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Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy 
 

Vítame Vás v júnovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie v nasle-
dujúcich oblastiach: 
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1 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, 
 
1.1 Zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/155/ 
 
Účinnosť: 17.06.2020 
 
Čl. I 
„§ 13c Dotácia na úhradu nájomného 
 
(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktorým 
je plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho 
poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 
predmet nájmu (ďalej len „dotácia na nájomné“), ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením 
následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verej-
ného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach 
alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“); dotácia  
na nájomné sa neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskyt-
nutú zdravotnú starostlivosť.  
 
(2) Predmetom nájmu môže byť 
a) miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely  
ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich 
obslužných priestorov a skladových priestorov,  
b) trhové miesto. 
 
(3) Na zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ku ktorým došlo  
po 12. marci 2020, sa na účely dotácie na nájomné neprihliada.  
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/155/
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1.2 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej repub-
liky 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/2020/172/ 
 
Účinnosť: 24.06.2020 
 
Čl. I 
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 sa dopĺňa takto:  
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 
„c) jún 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.“. 
 
 
1.3 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., kto-
rou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej 
správy 
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/ 
 
Účinnosť: 30.06.2020 
 
Napríklad: 
 
§ 3 
Minimálne bezpečnostné opatrenia 
 
(1) Minimálne bezpečnostné opatrenia upravuje príloha č. 2 a sú rozdelené do Kategórie I, Kategórie II a Kategórie III  
v rámci jednotlivých oblastí kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti.  
 
(2) Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie I jednotlivých oblastí kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpeč-
nosti vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy sa vzťahujú na  
a) obec do 6000 obyvateľov, 
b) obec so štatútom mesta do 6000 obyvateľov, 
c) právnickú osobu v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti orgánu riadenia podľa § 5 ods. 2 písm. 
a) až d) zákona, ktorá nie je uvedená v odsekoch 3 a 4,  
d) osobu podľa § 5 ods. 2 písm. g) zákona,  
e) komoru podľa § 5 ods. 2 písm. f) zákona.  
 
(3) Minimálne bezpečnostné opatrenia Kategórie I a Kategórie II jednotlivých oblastí kybernetickej bezpečnosti a infor-
mačnej bezpečnosti vo vzťahu k informačným technológiám verejnej správy sa vzťahujú na  
a) obec nad 6000 obyvateľov, 
b) obec so štatútom mesta nad 6000 obyvateľov okrem krajských miest,3) 
c) mestskú časť s právnou subjektivitou,4) 
d) Kanceláriu verejného ochrancu práv, 
e) Úrad komisára pre deti, 
f) Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, 
g) Radu pre vysielanie a retransmisiu, 
h) prevádzkovateľa základných služieb podľa osobitného predpisu,2) ktorého siete a informačné systémy sú zaradené  
do Kategórie I alebo Kategórie II podľa osobitného predpisu1) neuvedeného v odseku 4.  
 
 

2 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 

2.1 Príspevok č. 9 – Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 
o https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/172/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/131/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_179_2020_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/#paragraf-5.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/#paragraf-5.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/#paragraf-5.odsek-2.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/#paragraf-5.odsek-2.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/#poznamky.poznamka-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/#poznamky.poznamka-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/179/#poznamky.poznamka-1
javascript:void(0);
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/
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Napríklad: 
II. Rozpočtová klasifikácia  
1. Všeobecne 

Subjekty verejnej správy používajú na zostavenie návrhu svojho rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu schválenú opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 
klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, kto-
rého aktuálne znenie je uvedené na webovom sídle ministerstva financií.  
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy sa použije v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky  
č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Výdavky na roky  
2021 až 2023 sa rozpíšu do najnižšej úrovne tejto klasifikácie. 

1. Štátny rozpočet  
 
Správcovia kapitol štátneho rozpočtu (vrátane organizácií v ich pôsobnosti) rozpíšu limity výdavkov na roky 2021 až 2023 
do programov, podprogramov, projektov/prvkov, podprogramov medzirezortných programov.   
 
Pri zostavovaní programových štruktúr postupujú správcovia kapitol štátneho rozpočtu podľa Metodického pokynu Minis-
terstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2 (Finančný spravodajca č. 8/2009) a Manuálu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovania zámerov, 
cieľov a merateľných ukazovateľov. 
 
 
2.2 Príspevok č. 10 - Vybrané pravidlá pre rozpočtové rámce (príručka) 
o https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/ 
 
Napríklad: 

 
I. Prognózy  
 
1. Za prípravu makroekonomických prognóz a rozpočtových prognóz (prognózy daňových príjmov, prognózy nedaňových 
príjmov a prognózy výdavkov) je zodpovedné Ministerstvo financií SR, pričom pôsobnosť Výboru pre daňové prognózy a 
Výboru pre makroekonomické prognózy ustanovuje ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Mak-
roekonomické prognózy a rozpočtové prognózy  
 

a) sa porovnávajú s najaktuálnejšími prognózami Komisie a v prípade potreby s prognózami ďalších nezávislých orgánov 
(Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka Slovenska). Významné rozdiely medzi zvoleným makrofiškálnym 
scenárom a prognózou Komisie sa opíšu s odôvodnením najmä v prípade, keď sa úroveň alebo rast premenných  
vo vonkajších predpokladoch významne líši od hodnôt uvádzaných v prognózach Komisie (čl. 4 ods. 1 smernice)  

 

b) obsahujú aj analýzu citlivosti, ktorá sa zameriava na preskúmanie vývoja hlavných fiškálnych premenných pri rôznych 
predpokladoch rastu a úrokových mier. Rozsah alternatívnych predpokladov použitých v makroekonomických prognózach 
a rozpočtových prognózach sa riadi úspešnosťou minulej prognózy a je zameraný na zohľadnenie príslušných rizikových 
scenárov (čl. 4 ods. 4 smernice)  

 
c) podliehajú pravidelnému, nezaujatému a komplexnému hodnoteniu založenému na objektívnych kritériách vrátane hod-
notenia ex post. Výsledky tohto hodnotenia sa zverejňujú na webovej stránke Ministerstva financií SR a primerane  
sa zohľadňujú v budúcich makroekonomických prognózach a rozpočtových prognózach. Ak sa pri hodnotení odhalí vý-
znamná odchýlka ovplyvňujúca makroekonomické prognózy minimálne za štyri po sebe nasledujúce roky, Ministerstvo 
financií SR prijme potrebné opatrenia a zverejní ich na svojej webovej stránke (čl. 4 ods. 6 smernice)  
  
d) Ministerstvo financií SR zverejňuje na svojej webovej stránke vrátane metodiky, predpokladov a parametrov použitých 
pre ich tvorbu (čl. 4 ods. 5 smernice).  
 
2. Obsahom rozpočtových dokumentov vrátane rozpočtu verejnej správy, ktoré sú založené na makroekonomických prog-
nózach a rozpočtových prognózach, sú aj porovnania, analýzy a hodnotenia podľa bodu 1 písm. a) až c). 

javascript:void(0);
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/
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2.3 Príspevok č.11 - Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/012833/2020-243 k spôsobu a rozsahu 
predkladania výsledkov kontrol, vnútorných a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia 
územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi, útvarmi vnútorného auditu správcu kapitoly štátneho 
rozpočtu, auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami Ministerstva financií Slovenskej republiky oprávnenými 
vykonať finančné kontroly, audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami 
o https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/ 
 
Napríklad:  
 
Článok 1 
Oznamovacia povinnosť 
 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny  
pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá a vymáha orgán vykonávajúci kontrolu, audítujúci orgán alebo orgán dozoru 
štátu v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, a to v spojení s § 4 ods. 4 písm. b), c), d) a e) zákona 
č. 357/2015 Z. z.  
 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z., ak porušenie finančnej disciplíny, za ktoré sa ukladá odvod a 
penále podľa tohto zákona a ukladá sa alebo sa môže uložiť pokuta podľa tohto zákona, zistí 2 pri výkone kontroly alebo 
auditu podľa osobitného predpisu orgán, ktorý nie je oprávnený na uloženie sankcie podľa tohto paragrafu a § 32 citova-
ného zákona a protiprávny stav nie je odstránený podľa zákona č. 523/2004 Z. z. alebo osobitného zákona, je povinný 
oznámiť porušenie finančnej disciplíny orgánu vykonávajúcemu kontrolu, auditujúcemu orgánu alebo orgánu dozoru štátu 
podľa odseku 9 tohto zákona.  
 
Podľa čl. 6 ods. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z., ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku 
dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec alebo vyšší územný celok 
(územná samospráva) sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou 
sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovú sumu dlhu obce alebo 
vyššieho územného celku ustanovuje ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.  
 
Podľa § 14a ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z., v prípade zistenia porušenia ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov 
môžu ministerstvo a Úrad vládneho auditu podľa závažnosti porušenia uložiť pokutu.  
 
Podľa § 84 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. na konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia sa vzťahuje 
všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.  
 
Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z., ak ministerstvo alebo Úrad vládneho auditu zistia porušenie povinností usta-
novených týmto zákonom, uložia pokutu. 
 
 

3 FINANČNÁ SPRÁVA 

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

3.1 Novinky z legislatívy 
o https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy 
 
1.1.1 23/DZPaU/2020/I - 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 ľud-
skej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. - ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov  
a k Nariadeniu vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti 
dane z príjmov v súvislosti s pandémiou vrátane dodatku č. 1 
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/No-

vinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.06.18_23_DZPaU_2020_I_LexKorona.pdf
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Publikované: 18.06.2020 
 
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. 
 
Zákonom č. 156/2020 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 neskorších predpi-
sov sa s účinnosťou od 17.06.2020 dopĺňa § 22 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov. 
 
Vzhľadom na doplnené znenie § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov, povinnosť prijímateľa 
podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 
2018 podľa § 50 ods. 13 ZDP sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov 
zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Prijímatelia podielu zaplatenej 
dane, na ktorých sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky za rok 2019 audítorom, sú povinní v tejto lehote zve-
rejniť aj výrok audítora. 
 
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 
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. 
 
 

4 OSTATNÉ 
 
Rada IASB vydala dodatky k viacerým štandardom 
Dodatky k IAS 16 „Pozemky, budovy, stavby a zariadenia“ – Výnosy pred plánovaným použitím sa týkajú výnosov z pre-
daja vyrobených položiek, keď sa majetok uvádza na miesto a do stavu potrebného na to, aby bol prevádzkyschopný 
spôsobom, ktorý určí vedenie. 
 
Dodatky k IAS 37 „Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva“ – Nevýhodné zmluvy – Náklady na splnenie 
zmluvy sa týkajú nákladov, ktoré by spoločnosť mala zahrnúť do nákladov na splnenie zmluvy pri posudzovaní, či je 
zmluva nevýhodná. 
 
Dodatky k IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ – Odkaz na Koncepčný rámec, ktoré aktualizujú neaktuálny odkaz v IFRS 3 
bez významnej zmeny požiadaviek tohto štandardu. 
 
Dodatky k rôznym štandardom z dôvodu „Ročných zlepšení štandardov IFRS (cyklus 2018 – 2020)“ vyplývajúce z ročného 
projektu zlepšenia IFRS (IFRS 1, IFRS 9, IAS 16 a IAS 41), ktorých cieľom je predovšetkým odstrániť nezrovnalosti a 
vysvetliť znenie. Dodatok k IFRS 16 sa týka len ilustračného príkladu, takže dátum účinnosti sa neuvádza. 
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Uvedené dodatky sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie 
je povolené. Tieto dodatky ešte neboli prijaté Európskou úniou. 
 
Rada IASB upravila IFRS 16 z dôvodu pandémie COVID-19 
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board, IASB) vydala Dodatok k IFRS 16 
„Lízingy“ – Úľava od nájomného súvisiaca s pandémiou Covid-19, aby poskytla nájomcom výnimku z posudzovania, či 
úľava od nájomného súvisiaca s pandémiou Covid-19 predstavuje zmenu lízingu. Dodatok platí pre ročné účtovné obdobia 
začínajúce sa 1. júna 2020 alebo neskôr. Skoršie uplatnenie je povolené, a to aj v účtovnej závierke, ktorá nebola ešte k 
28. máju 2020 schválená na vydanie. Dodatok je k dispozícii aj pre priebežné správy. 
 
 

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

 

 

6 PRÍLOHY 
 

ZOZNAM NARIADENÍ VLÁDY SR  
vydaných v spojitosti s COVID19 aktualizovaný za jún 

 

77/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobili-
zácie  
 

71/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútor-
ných 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 nezap-
latenej 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 
 

80/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc 
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 
 

101/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti po-
čas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19 
 

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 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F77%2F20200410&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F77%2F20200410&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F71%2F20200408&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F71%2F20200408&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F76%2F20200410&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F76%2F20200410&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F48%2F20200319&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F48%2F20200319&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
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104/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opat-
rení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou 
 

115/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu so-
ciálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 
 

116/2020 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 
 

131/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mi-
moriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ocho-
rením COVID-19 
 

132/2020 Z. z.  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 sa-
mostatnej zárobkovej činnosti 
 

133/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc 
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 
 

137/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 
 

150/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc 
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 
 

152/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimo-
riadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochore-
ním COVID-19 
 

171/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 115/2020 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimoč-
ného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 
 

172/2020 Z. z.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, nú-
dzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19  

 

 

 

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie – 
č. 77/2020 Z. z. (účinnosť 10. 04. 2020) 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F77%2F20200410&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
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- 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). 

- 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 od-

kázané na sociálnu pomoc.  

- Okresný úrad má právomoc vydávať príkaz na pracovnú povinnosť fyzickej osobe podľa potrieb určených sub-

jektov 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 opat-

rení 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 dopl-

nenie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov, ak ich má nedostatok. 

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hra-
niciach 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, po-
vinných 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 za-
mestnávateľa a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorí sú povinní odvádzať po-
istné, 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 pred-
chádzajúci 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)  
 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F71%2F20200408&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F71%2F20200408&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F76%2F20200410&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F76%2F20200410&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F48%2F20200319&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F48%2F20200319&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
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- ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku daňovým subjektom, ktoré do termínu ustanoveného v na-

riadení 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 daňo-
vého 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 obdo-
bie 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. 

 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociál-
nych 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 Mi-

nisterstva 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 po-

skytovaní finančného príspevku.  

- Zároveň sa návrhom reaguje aj na nariadené „dočasné prerušenie“ poskytovania ambulantných sociálnych slu-

žieb 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 mimo-
riadnej 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 za-
mestnanosti 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, 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F70%2F20200408&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2020%2F70%2F20200408&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=15.04.2020
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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.)  

- 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 pod-
mienky:  
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 rozhod-
nutia 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 vyhlá-
seného 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 pobyto-

vých opatrení na základe dohody, tak aby neboli klienti CDR vystavení situácii, ktorú nemôžu aktuálne bezprob-

lémovo 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 prí-

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/#paragraf-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/#paragraf-2.odsek-1
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pravu, realizáciu i vyhodnotenie, častokrát doplňujúce testovanie býva časovo náročné absolvovať aj v štan-

dardnej situácii. Pôvodné úvahy o dočasnom nahradení psychologických vyšetrení predbežným posúdením psy-

chológom 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 situá-

cie  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 umiestne-

ných 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 určo-

vania úhrad pri dobrovoľných pobytoch v prípade, ak ten, kto je povinný hradiť úhradu, stratil prijem z dôvodu 

epidemiologických opatrení.  

- nariadenie tiež reaguje na aktuálne potreby praxe napr. v oblasti výkonu rôznych skupinových programov a sku-

pinových foriem práce ale aj postupov, ktoré vyžadujú účasť viacerých osôb a osobitne upravuje veľmi nejednoz-

načne chápané opatrenia obmedzujúce kontakty osôb, konkrétne kontakty deti ktoré sú umiestnené v CDR. Ak-

tuálna 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 neumož-

ňuje osobné stretnutie dieťaťa ani vo vonkajších priestoroch CDR musí CDR zabezpečiť kontakty dieťaťu pro-

stredníctvom 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, pre-
dĺžiť 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 samo-
správy 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 od-
kázané 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:  - V 
nadväznosti na zákaz návštev prijímateľov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených odká-
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zanosťou a ich pohybu mimo areál zariadenia dočasne neuplatňovať právo prijímateľa sociálnej služby v zaria-
dení na osobný kontakt s rodinou;  - 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 po-
bytu a hospitalizácie absolvovala testovanie na COVID-19 s negatívnym výsledkom alebo ak tento pobyt a tes-
tovanie absolvovala u poskytovateľa podľa svojho výberu, ktorý má na to vytvorené stanovené podmienky; rov-
nako 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 pri-
jímateľov) alebo hospitalizácie a v rámci nich testovania COVID - 19; - Neplynutie vybraných lehôt alebo neup-
latňovanie dôvodu na výmaz pri podmienkach, ktorých nedodržanie je dôvodom na výmaz z registra a zánik 
oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby; - Poskytovať týždennú sociálnu službu v zariadeniach aj počas 
víkendov a sviatkov, ak prijímateľ a poskytovateľ nedohodnú o dočasnom prerušení poskytovania týždennej po-
bytovej sociálnej služby v zariadení v čase trvania mimoriadnej situácie; - Dočasne upustiť od bezvýhradného 
dodržiavania „personálneho štandardu“ - maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamest-
nanca a minimálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov vo vybraných zaria-
deniach 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 prenoco-
vanie); - 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 ocho-
renie (napr. nákup potravín, donáška jedla, zabezpečenie  liekov); - Umožniť nahradiť doklady o príjme, požado-
vané 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 pre-
vádzku poskytovanej ambulantnej sociálnej služby aj počas mimoriadnej situácie v plnej výške a pobytovej so-
ciálnej 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 samo-
správy 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 sa-
mostatne 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 
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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. 

 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc 
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky - č. 133/2020 Z. z. (účinnosť od 20. 05. 2020)  
 

- od 28. mája 2020 do 26. júna 2020 sa obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s 
Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách 

 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 
Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 - č. 137/2020 Z. z. (účinnosť od 27. 05. 
2020 )  
 

- podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené podľa odseku 1 a ktoré by uplynulo počas trvania 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-
19, sa predlžuje o jeden mesiac. 

 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky                      č. 
133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky – č. 
150/2020 Z. z. (účinnosť od 10. 06. 2020)  
 

- upustenie od kontroly štátnych hraníc s ČR, Rakúskom a Maďarskom.  
 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 
Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č. 152/2020 Z. z. (účinnosť od 10. 06. 2020)  
 

- v čase mimoriadnej situácie môže poskytovateľ pobytovej formy sociálnej služby v zariadení  
a) požadovať od fyzickej osoby, ktorej sa má začať poskytovanie tejto sociálnej služby, predloženie potvrdenia  
1. ošetrujúceho lekára, ktoré nie je staršie ako tri dni, o tom, že táto fyzická osoba nemá prenosné ochorenie a 
nebolo jej nariadené karanténne opatrenie, alebo  
2. o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín, 
b) umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať táto sociálna služba, na nevyhnutne potrebný čas, naj-
dlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov so-
ciálnej služby podľa § 104a ods. 3 zákona.  

- právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu s oso-
bou, ktorú si sám určí, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona, sa uplatňuje za osobitných podmienok na predchádzanie 
alebo znižovanie rizika šírenia ochorenia COVID-19 určených poskytovateľom sociálnej služby vo vnútornom pred-
pise s cieľom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a 
ďalších fyzických osôb, ktoré sú odkázané na sociálnu službu. 

 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 
Z. z. 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. 171/2020 Z. z. (účinnosť od 17.06.2020)  
 

- ak bolo dieťa, ktoré musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra pre deti a rodiny zaradené do 
profesionálnej náhradnej rodiny, prijaté do centra počas mimoriadnej situácie, lehotu na jeho zaradenie do pro-
fesionálnej náhradnej rodiny možno predĺžiť o dva týždne 
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- na účely ochrany života a zdravia dieťaťa centrum oboznámi osoby s hygienickými a preventívno-zdravotnými 
pokynmi centra na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID-19 a s povinnosťou dodržiavať tieto pokyny, poučí 
rodiča alebo inú blízku osobu o príznakoch ochorenia COVID-19, o základných hygienických opatreniach, ktoré 
je potrebné dodržiavať počas pobytu dieťaťa mimo centra, zabezpečí možnosť pravidelného kontaktu s rodičom 
a inou blízkou osobou prostredníctvom informačných technológií vrátane vytvorenia priestoru pre takúto komu-
nikáciu vo vonkajších priestoroch centra, ak z dôvodu ochrany zdravia dieťaťa nie je možné osobné stretnutie 
dieťaťa s rodičom a inou blízkou osobou ani vo vonkajších priestoroch centra.  

 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa 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 – č. 172/2020 Z. z. (účinnosť od 17. 06. 2020)  

- poistné za jún 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.  

 

 


