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Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na malé a stredné podniky 

Cieľom tohto dokumentu je informovať širokú podnikateľskú verejnosť o aktuálnych 

zmenách v legislatíve upravujúcej podmienky podnikania v Slovenskej republike, najmä 

s ohľadom na malé a stredné podniky (MSP). Dokument reflektuje najmä na zmeny prijaté za 

predchádzajúci štvrťrok, ale sú v ňom uvedené aj informácie o predpisoch, ktoré boli prijaté 

v skoršom období a ktoré v dohľadnej dobe iba nadobudnú účinnosť. Informácie v dokumente 

sú radené chronologicky podľa ich publikovania v Zbierke zákonov.  

© SBA, Bratislava, 2020 

Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.06.2020 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto brožúry nesmie byť reprodukovaná, uchovaná  

v rešeršnom systéme alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického, 

mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo akýmkoľvek systémom na 

ukladanie a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia 

autora. 

Neprešlo jazykovou úpravou. 
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období 

                                                           

 
1 Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov. 

Por. 

číslo 

Novelizovaný predpis 

 

Názov legislatívneho predpisu 

 

Pozn.1 

 

1 

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 386/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

 

1 

 

2 
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 90/2020 Z. z.,  ktorým  sa dopĺňajú 

niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky v 

súvislosti s ochorením COVID-19 

 

1 

 

3 

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 

 

2 

 

4 
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 73/2020 Z. z.,  ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v 

súvislosti s ochorením COVID-19 

 

2 

 

5 

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú 

niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky v 

súvislosti s ochorením COVID-19 

 

2 

 

6 

Zákon 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 

Zákon č. 92/2020 Z. z.,   ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon 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 

 

2 

 

7 

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 

Zákon 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 neskorších predpisov 

 

2 

 

8 

Zákon č. 170/2018 Z. z.  o zájazdoch, 

spojených službách cestovného ruchu, 

niektorých podmienkach podnikania v 

cestovnom ruchu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 136/2020 Z. z.,  ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách 

cestovného ruchu, niektorých podmienkach 

podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 119/2019 Z. z.  

 

1 

 

 

 

9 

Zákon č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov 

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. 

 

 

2 



Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 2. štvrťrok 2020 

 

ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  2.Q 2020 (01.04.2020 - 30.06.2020)  

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 386/2019 Z. z. 16.10.2019 23.05.2020 

 

Dôvodom prijatia tohto zákona, v zmysle dôvodovej správy, je zlepšiť podmienky 

podnikania v oblasti vykonávania vodičských kurzov a zlepšiť kvalitu odbornej prípravy 

žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov autoškôl. Doterajšia prax viedla 

k potrebe zlepšenia doškoľovania odborných vedomostí a praktických zručností inštruktorov 

v autoškolách. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutné, aby inštruktori absolvovali kurzy povinne, 

priebežne počas výkonu činnosti inštruktora a nielen z dôvodu potreby predĺženia platnosti 

inštruktorského preukazu. V tejto súvislosti sa zároveň upravujú podmienky pre udelenie a 

predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa 

zavádza inštitút skúšobného komisára a upravujú podmienky pre udelenie a predĺženie 

platnosti a preukazu skúšobného komisára. 

Novela priniesla spresnenie obsahu žiadosti na registráciu autoškoly (§ 3 zákona) 

spočívajúce v spresnení údajov o inštruktorovi, údajov o technickej základni autoškoly, príloh 

k žiadosti o registráciu. 

Prevádzkovateľ autoškoly zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí sú v 

pracovnoprávnom vzťahu k autoškole, alebo inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť 

podľa osobitného predpisu. Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v 

pracovnoprávnom vzťahu, prílohou žiadosti je doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu 

a doklad o prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne. 

 

10 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým  sa dopĺňa zákon 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony  

 

1 

 

11 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

 

1 

 

12 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 127/2020 Z. z., ktorým  sa dopĺňa zákon 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

2 

 

13 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov 

Zákon č. 66/2020 Z. z.,  ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú 

niektoré zákony 

2 

 

 

14 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov 

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

 

2 
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Došlo k úprave funkcie zodpovedného zástupcu, pričom podľa § 3 ods. 7 zákona platí, 

že: Autoškolu možno prevádzkovať len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý 

nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole; to neplatí 

pre inštruktora autoškoly, ktorú prevádzkuje tá istá osoba. 

V ustanovení § 5 ods. 3 zákona sú uvedené potrebné technické a technologické 

zariadenia určené na prevádzkovanie autoškoly, pričom sú nimi a) výcvikové vozidlo, 

b) autocvičisko, c) trenažér, ak sa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 používa, d) učebné pomôcky. 

Zásadné zmeny nastali v podmienkach, ktoré musí spĺňať inštruktor autoškoly. Došlo 

k upusteniu od podmienky dosiahnutia 25 rokov na udelenie oprávnenia inštruktora, zrušila sa 

aj podmienka potreby praxe vo vedení vozidla, pričom po novom zákon vyžaduje len 

podmienku najmenej trojročnej držby príslušného vodičského oprávnenia. 

Inštruktorský preukaz platí po dobu 10 rokov (§ 10 ods. 1 zákona). Novelizácia dbá 

o pravidelné doškoľovanie inštruktorov a to v podobe: inštruktor je povinný do dvoch 

rokov od udelenia inštruktorského preukazu absolvovať doškoľovací kurz a následne 

absolvovať ďalšie doškoľovacie kurzy periodicky v dvojročnom intervale (§ 11 zákona). 

Zákon presnejšie vymedzuje podmienky vykonania inštruktorskej skúšky. 

Príslušným orgánom na udelenie inštruktorského oprávnenia je ktorýkoľvek okresný 

úrad v sídle kraja (§ 8 zákona), pričom žiadosť je možné podať aj elektronicky, podpísanú 

kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne 

ústredného portálu verejnej správy. 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 90/2020 Z. z. 22.04.2020 25.04.2020 

 

V súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 boli prijaté nasledovné 

opatrenia v rovnakom zákone: 

- došlo k predĺženiu platnosti inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula 

počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19, 

- platnosť preukazu sa predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov od odvolania krízovej 

situácie (aj v prípade ak platnosť uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania 

krízovej situácie), 

- došlo k predĺženiu lehoty na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, 

ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, 

- vykonanie doškoľovacieho kurzu sa predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov od 

odvolania krízovej situácie (aj v prípade, ak lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu 

inštruktora autoškoly uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej 

situácie). 

 

 

 

 

 

Informácie o prijatí zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  
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číslo zákona dátum schválenia zákona dátum účinnosti zákona 

zákon č. 67/2020 Z. z. 02.04.2020 04.04.2020 

Časová pôsobnosť zákona 

Tento nový zákon vo svojom znení upravuje viacero opatrení vo finančnej oblasti, ktorých 

cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie. Opatrenia podľa tohto zákona sa 

uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila 

mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia 

II. stupňa na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda 

mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. 

Daň z príjmov 

Všetky právnické a fyzické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani 

z príjmov môžu požiadať o odklad povinnosti podať daňové priznanie k  dani z príjmov 

a povinnosti zaplatiť daň z príjmov: 

 za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 bez akéhokoľvek oznámenia 

až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (čím sa 

nahrádza pôvodne ustanovený termín 30. jún 2020), 

 za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, na základe oznámenia o predĺžení 

lehoty na podanie daňového priznania podaného do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najviac o tri celé kalendárne mesiace alebo 

o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mal príjmy zo zahraničia) od pôvodného 

termínu na podanie daňového priznania, 

 v prípade ak podal riadny odklad daňového priznania, pričom predĺžená lehota na 

podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie, bez akéhokoľvek 

oznámenia až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia 

pandémie. 

Odklad povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia 

pandémie za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovému subjektu 

poklesli tržby najmenej o 40 %. Nezaplatené preddavky bude daňový subjekt povinný 

vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021. Odklad platenia preddavkov 

na daň z príjmov sa prvýkrát uplatnila na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 

2020. 

Oprávneným žiadateľom sú SZČO a obchodné spoločnosti, platiace preddavky na daň z 

príjmov splatné v období pandémie, ktoré zaznamenali pokles tržieb najmenej o 40 % oproti 

rovnakému obdobiu v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Daňový subjekt si uplatní nárok na odklad platenia preddavkov na daň za príslušný mesiac, 

resp. štvrťrok tak, že predloží správcovi dane vyhlásenie, a to elektronicky (ak má povinnosť 

komunikovať elektronicky) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov 

(napr. emailom), pričom nie je potrebné vyhlásenie dodatočne doručiť aj v listinnej podobe. 

Vyhlásenie je potrebné predložiť správcovi dane najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty 

splatnosti preddavku na daň z príjmov. 

Daňový preplatok 
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Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní 

k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti 

do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové 

priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt 

uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny 

rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému 

subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020. Ustanovenia osobitného predpisu o použití 

daňového preplatku tým nie sú dotknuté. 

Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. 

Uplatnenie odpočtu daňovej straty 

Podnikateľ - právnická, ako aj fyzická osoba, ktorá v predošlých zdaňovacích obdobiach 

dosiahla daňovú stratu, pričom v bežnom zdaňovacom období (napr. ak je zdaňovacím 

obdobím kalendárny rok 2019) vykázala kladný základ dane. V prípade, ak už daňový subjekt 

podal daňové priznanie k dani z príjmov a chce si uplatniť odpočet daňovej straty, môže tak 

urobiť, a to podaním opravného daňového priznania, resp. dodatočného daňového priznania. 

Odpočet daňových strát, ktoré doteraz neboli uplatnené a nárok na ich uplatnenie nezanikol, 

to znamená, že nejde o tie daňové straty, ktoré v predošlých zdaňovacích obdobiach nemohli 

byť uplatnené, napr. z dôvodu nedostatočnej výšky základu dane. Tieto daňové straty vznikli 

v rokoch 2015 až 2018, najviac v úhrnnej hodnote 1 mil.,- eur. Daňová strata sa odpočítava 

postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. 

Odklad splácania úveru 

Ustanovenie § 30i a nasledujúce tohto zákona upravujú podmienky odkladu splácania 

úveru poskytnutého malému podnikateľovi a inému podnikateľovi – fyzickej osobe. Za 

dlžníka sa považuje malý podnikateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má 

veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve; malým 

podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, 

v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a 

ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 

43 000 000 eur. 

Za odklad splácania úveru sa považuje odloženie i) splátok istiny úveru, ii) splátok istiny 

a úrokov z úveru alebo iii) splatnosti úveru splatného jednorazovo. 

Podmienky, ktoré je potrebné splniť: 

 dlžník musí podať žiadosť o odklad splácania úveru; 

 žiadosť sa podáva písomne; 

 banka ako veriteľ povolí odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti; 

 splácanie úveru je možné odložiť najviac na 9 mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej 

neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad 

splácania úveru; 

 žiadosť je možné podať len jedenkrát; 

 ak veriteľom nie je banka je možné odložiť splácanie úveru najviac na 3 mesiace odo 

dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni 

podania žiadosti o odklad splácania úveru; 

 u týchto veriteľov je možné podať žiadosť opätovne o predĺženie splácania o ďalšie 3 

mesiace. 
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Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak 

a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie 

ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru, 

b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo 

výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom, 

c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa 

osobitného predpisu,  

d) žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo 

e) žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený 

v prílohe č. 3 zákona. 

Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí 

povolenia odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti 

o odklad splácania úveru. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi 

odôvodniť. 

Účtovné jednotky 

Počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do odvolania mimoriadnej situácie) sa 

predlžujú lehoty účtovných jednotiek na plnenie si niektorých povinností v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o povinnosť viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné 

závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom a uložiť účtovné 

dokumenty do registra účtovných závierok. Povinnosti možno splniť do konca tretieho 

kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového 

priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr. 

Daň z motorových vozidiel 

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel, ktorá 

neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie (od 

12. marca 2020 do odvolania mimoriadnej situácie), sa považuje za dodržanú, ak sa podá 

daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 

obdobia pandémie. 

DPH 

Daňový poriadok doposiaľ pre vyhlásenú mimoriadnu situáciu neumožňuje 

predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH, ako ani lehoty na zaplatenie 

DPH. Preto ak podanie nie je urobené včas, Finančná správa SR odporúča požiadať o 

odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o 

odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania k DPH. V žiadosti o odpustenie 

zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny 

závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý nebolo možné podať daňové priznanie k 

DPH v zákonom stanovenej lehote, t. j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. V 

prípade žiadostí prijatých ako odôvodnených sa sankcia za nepodanie daňového priznania v 

lehote nebude ukladať. Zároveň, ak s podaním daňového priznania bude zaplatená aj DPH, 

nebude sa vyrubovať ani úrok z omeškania. 

 

 

Podmienky finančnej pomoci pre MSP 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200617.html#prilohy.priloha-priloha_c_3k_zakonu_c_67_2020_z_z.oznacenie
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Predmetný zákon v ustanoveniach § 25 a nasledujúce upravuje aj finančnú pomoc na 

podporu udržania prevádzky v MSP. Ide o prijaté opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť 

negatívne dopady pandémie. Finančnú pomoc poskytuje ministerstvo financií 

prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme 

záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci alebo úhrady úroku z úveru 

poskytnutého sprostredkovateľom pomoci. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 73/2020 Z. z. 07.04.2020 09.04.2020 

Novelizácia živnostenského zákona zmenila dočasne právnu úpravu, pričom 

podnikateľom vykonávajúcim činnosť na základe živnostenského oprávnenia počas 

trvania mimoriadnej situácie umožňuje pozastaviť živnosť aj na obdobie kratšie ako 

6 mesiacov. V zmysle platnej legislatívy pozastavenie živnosti nemohlo trvať kratšie ako 

6 mesiacov. Predmetné pravidlo sa zmenilo len počas trvania mimoriadnej situácie. 

Význam opatrenia spočíva v tom, že živnostník počas pozastavenia živnosti nie je 

zaťažený odvodovými povinnosťami. Podnikateľ nemusí platiť sociálne odvody, a ak sa 

nahlási na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako 

nezamestnaný, nemusí platiť ani zdravotné odvody, ktoré zaňho počas tohto obdobia bude 

platiť štát (zdravotné odvody si musia platiť živnostníci s pozastavenou živnosťou, ktorí budú 

dobrovoľne nezamestnaní). 

Pozastavenie živnosti musí podnikateľ oznámiť na jednotnom kontaktnom mieste (JKM) 

podľa miesta trvalého bydliska, Sociálnej poisťovni (ak platí sociálne poistenie), zdravotnej 

poisťovni a daňovému úradu, pričom najvhodnejším spôsobom je elektronické pozastavenie 

živnosti. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 90/2020 Z. z. 22.04.2020 25.04.2020 

 

Novelizáciou zákona došlo k úprave podmienok platnosti osvedčenia o evidencii časť I, 

ktorá uplynie počas krízovej situácie 

a) od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného 

mesiaca od odvolania krízovej situácie, 

b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od 

odvolania krízovej situácie, 

c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od 

odvolania krízovej situácie, 

d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch 

mesiacov od odvolania krízovej situácie. 
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Počas mimoriadnej situácie neplatia pre vlastníkov/držiteľov vozidla 

viaceré  povinnosti v oblasti evidovania vozidiel: povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie; 

oznámiť zmenu vlastníckeho práva k vozidlu; oznámiť iné zmeny v evidencii vozidiel ako 

zmenu farby, zápis ťažného zariadenia a pod. 

Platnosť technickej a emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej 

situácie, sa predlžuje o tri mesiace. 

Platnosť osvedčenia technika technickej kontroly, osvedčenia technika emisnej 

kontroly, osvedčenia technika kontroly originality alebo osvedčenia technika montáže 

plynových zariadení, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov. 

 

Informácie o zmene a 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 neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 92/2020 Z. z. 22.04.2020 25.04.2020 

Do pôvodného zákonného znenia bolo doplnené ustanovenie poskytujúce ochranu 

nájomcom. Ochrana spočíva v nemožnosti prenajímateľa jednostranne ukončiť nájom z 

dôvodu neplatenia nájomného. Prenajímateľ nemôže do konca roka 2020 jednostranne 

ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, ak je dôvodom 

omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane platieb obvykle spojených s nájmom 

splatného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. 

Predpokladom poskytnutia ochrany je, že omeškanie nájomcu muselo vzniknúť v 

dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení korona vírusu, pričom tento dôvod musí byť 

nájomcom dostatočne preukázaný. V prípade súdneho sporu musí nájomca preukázať, že do 

finančných problémov sa dostal kvôli pandémii. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona 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 predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 120/2020 Z. z. 13.05.2020 20.05.2020 

Touto novelou došlo k doplneniu pôvodného zákona o ustanovenia upravujúce finančnú 

pomoc na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých 

podnikov. 

Predmetná finančná pomoc slúži na zmiernenie negatívnych následkov pandémie. 

Finančnú pomoc môžu poskytnúť Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy 

spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.. Finančná pomoc sa ďalej 

poskytuje prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk. 

Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme: a) záruky za úver poskytnutý bankou, b) 

odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou. 
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Oprávnenými subjektmi na získanie záruky za úver poskytnutý bankou možno 

poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, najneskôr 

však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a podnikom, banka spoľahlivo 

zistí, že: 

a) nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu 

oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu alebo agentúrou dočasného zamestnávania, 

b) neeviduje voči podniku 

1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky 

na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac 

ako 90 dní alebo 

2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie 

po lehote splatnosti viac ako 90 dní, 

c) nebolo voči podniku začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a 

d) spĺňa podnik ďalšie podmienky určené bankou. 

 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 155/2020 Z. z. 09.06.2020 17.06.2020 

Medzi ďalšie opatrenia prijaté v oblasti nájmov bol schválený zákon, na základe ktorého 

je možné poskytnúť dotácie na úhradu nájomného. 

Podmienky poskytnutia dotácie sú nasledovné: 

 Na využitie tohto podporného opatrenia je potrebná dohoda uzatvorená medzi 

prenajímateľom a nájomcom, spočívajúca v poskytnutí zľavy z nájomného 

prenajímateľom. 

 Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá 

zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však 

vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania (napr. ak zľava prenajímateľa 

bude 20 % z nájomného, dotácia bude poskytnutá vo výške 20 % z nájomné a zvyšných 

60 % zaplatí nájomca). 

 Výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. 

 Predmetom poskytnutej dotácie je len nájomné, bez súvisiacich finančných 

príslušenstiev napr. úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka. 

 Dotáciu je možné poskytnúť na nájmy, u ktorých právo na užívanie predmetu nájmu 

vzniklo najneskôr od 01.02.2020. 

 Predmetom nájmu môže byť nebytový priestor, v ktorom nájomca predáva tovar alebo 

poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a 

skladových priestorov a trhové miesto. 

 Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi na základe žiadosti prenajímateľa, 

ktorým môže byť: a) fyzická osoba – nepodnikateľ, b) fyzická osoba – podnikateľ, 

c) právnická osoba – nepodnikateľ, d) právnická osoba – podnikateľ. 
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O dotáciu je oprávnený požiadať prenajímateľ prostredníctvom vyplneného 

elektronického formulára. Ministerstvo hospodárstva SR spustilo aplikáciu na registráciu 

žiadateľov o dotáciu a žiadosti sa podávajú prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy. Žiadosti je možné podávať do 30.11.2020. Nájomcovi sa taktiež umožňuje 

zaplatiť zostávajúce nájomné najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach. 

 

Informácie o zmene a 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 neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 92/2020 Z. z. 22.04.2020 12.05.2020 

Táto novelizácia zákona upravuje podmienky poskytnutia dočasnej ochrany 

podnikateľov. Dôvodom pre prijatie zákonnej úpravy tohto inštitútu je snaha riešiť nielen 

aktuálne, ale aj budúce problémy prevádzkovateľov podnikov, resp. zabezpečiť úpravu ich 

pomerov tak, aby bolo možné v budúcnosti efektívne naštartovať a riadiť proces ich sanácie. 

Oprávnenými žiadateľmi sú: 

 podnikatelia, fyzické osoby (FO) aj právnické osoby (PO), ktorým oprávnenie na 

podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020; 

 k 12. marcu 2020 neboli v úpadku, neprebiehalo voči nim exekučné konanie na 

uspokojenie nároku z ich podnikateľskej činnosti a nebol voči nim začatý výkon 

záložného práva; 

 ku dňu podania žiadosti u nich nie sú dôvody na ich zrušenie, nie sú v konkurze či 

reštrukturalizácii; 

 v roku 2020 nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje; 

 v roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia korona vírusu, 

neurobili iné opatrenie ohrozujúce ich finančnú stabilitu; 

 vedú riadne účtovníctvo. 

Dočasná ochrana je určená predovšetkým osobám, ktoré sa do problémov dostali v 

dôsledku pandémie, a nie osobám, ktoré neplnili svoje záväzky pred jej vypuknutím. 

O dočasnú ochranu je potrebné požiadať a ak žiadosť bude spĺňať predpísané náležitosti, 

súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu vydaním potvrdenia o poskytnutí 

dočasnej ochrany, ktoré sa zapíše v Obchodnom vestníku. Toto zverejnenie má voči tretím 

osobám právne účinky. Dočasná ochrana zanikne automaticky 1. októbra 2020, ak 

nedôjde k jej predĺženiu na základe nariadenia vlády. 

Poskytnutie dočasnej ochrany vytvára nasledovné účinky:  

 prerušenie konkurzného a exekučného konania začatého po 12. marci 2020 voči 

podnikateľovi pod dočasnou ochranou; 

 nemožnosť vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod touto ochranou alebo od 

nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok 

pred poskytnutím dočasnej ochrany (ak ste ako podnikateľ požívajúci dočasnú ochranu 

v omeškaní so svojím plnením, ktoré vám vyplýva zo zmluvy, nemôže toto predstavovať 

dôvod pre výpoveď zo zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy druhou zmluvnou stranou); 

 nemožnosť započítania pohľadávok (ak vám ako podnikateľovi v dočasnej ochrane 

vznikla v tomto čase pohľadávka, nebude voči nej možné započítať pohľadávku vášho 

veriteľa (teda váš dlh), ktorá vznikla pred udelením dočasnej ochrany); 
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 voči podnikateľovi pod ochranou prestávajú plynúť lehoty na uplatnenie nárokov z 

odporovateľných právnych úkonov; 

 nemožnosť začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na majetok podniku voči 

podnikateľovi pod dočasnou ochranou; 

 záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po 

poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania 

oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami; 

 povinnosť podnikateľa pod dočasnou ochranou vynaložiť snahu, aby jeho veritelia boli 

uspokojení v čo najvyššej miere (napr. rozdelí zisk alebo iné vlastné zdroje a zdrží sa 

nakladania s majetkom podniku, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v majetku, 

využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie). 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách 

cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 136/2020 Z. z. 20.05.2020 29.05.2020 

 

Ustanovenia novely zákona č. 170/2018 Z. z. reagovali na vzniknutú situáciu, ktorú 

spôsobila mimoriadna situácia vyvolaná COVID-19. Prijatými opatreniami došlo k 

usporiadaniu vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim.  

Tieto opatrenia upravujú: 

 možnosť cestovnej kancelárie odložiť poskytnutie zájazdu, 

 možnosť určitých skupín cestujúcich odklad zájazdu odmietnuť a 

 usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim. 

Opatrenia sa vzťahujú na zájazdy, ktoré nie je objektívne možné poskytnúť práve z 

dôvodu mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo 

obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu. 

Cestovná kancelária je oprávnená cestujúcemu: 

a) navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde 

 ide o situácie, kedy cestujúci má záujem o zájazd a cestovná kancelária mu dokáže 

zájazd aj poskytnúť a navrhnúť konkrétnu zmenu zájazdu; 

 ak je cena zmeneného zájazdu iná ako pôvodná cena zájazdu, strany si vzájomne 

vyrovnajú rozdiel medzi sumou za pôvodný a zmenený zájazd; 

 oznámenie o zmenenom zájazde má písomnú formu a doručuje sa na trvanlivom 

nosiči; 

 oznámenie musí obsahovať informácie o: i) sume platieb prijatých na základe 

zmluvy o zájazde, ii) tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté 

v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim pri náhradnom zájazde 

zmenené, iii) práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde. 

 

b) zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu 

zmluvy o zájazde podľa písmena a) 

 ide o situácie, kedy cestovná kancelária nedokáže cestujúcemu vybraný zájazd 

poskytnúť vzhľadom na objektívne skutočnosti vo vybranej destinácií; 
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 cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí 

náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021; 

 ak je cena za náhradný zájazd rozdielna ako suma platieb prijatých na základe 

zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi sumou v 

oznámení o náhradnom zájazde a cenou náhradného zájazdu do 14 dní; 

 ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu 

nedohodne do 31. augusta 2021, platí, že odstúpila od zmluvy o zájazde a je 

povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o 

zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021. 

Osoby oprávnené odmietnuť náhradný zájazd 

(ide o cestujúcich, ktorých ekonomická situácia sa zmenila v dôsledku mimoriadnej situácie 

týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19) 

 

 odmietnuť môžu len vybrané skupiny: 

i) počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike 

zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným 

oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 

ii) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s 

ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na 

podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa 

preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku, 

iii) osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa 

preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným 

vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, alebo 

iv) osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa 

preukazuje lekárskym potvrdením, 

v) osobou vo veku 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia v 

občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti; 

 odmietnutie je potrebné urobiť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o 

náhradnom zájazde; 

 cestovná kancelária je povinná vrátiť klientovi všetky platby, ktoré prijala na základe 

zmluvy o zájazde, bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 

dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 68/2020 Z. z. 03.04.2020 06.04.2020 

V zmysle ustanovenia § 293ew zákona o sociálnom poistení poistné, ktoré je povinný 

platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená 

samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu podľa osobitného 

predpisu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa 

osobitného predpisu o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020, a 

to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne 
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nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou 

osobou. V podstate ide o odklad platby poistného. 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 95/2020 Z. z. 22.04.2020 25.04.2020 

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená 

samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 

2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej 

na 15 dní. 

Uzatvorenie prevádzky preukáže subjekt čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej 

poisťovni najneskôr do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 

za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné. 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 127/2020 Z. z. 13.05.2020 21.05.2020 

Predmetom úpravy tejto novely je posudzovanie  sociálneho poistenia a platenie 

odvodov SZČO vo vzťahu k odloženiu si podania daňového priznania za rok 2019. SZČO 

majú možnosť odložiť si podanie daňového priznania až na záver mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci kedy dôjde k ukončeniu mimoriadnej situácie. Ak teda SZČO podá daňové priznanie 

za minulý rok v období do 31.03.2020 vznik poistenia sa bude posudzovať k 01.07.2020. Ak 

SZČO využila možnosť podania odkladu daňového priznania a nepodala daňové priznanie do 

31.03.2020,  plynie jej nová lehota, následne sa vznik poistenia bude posudzovať k prvému 

dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na 

podanie daňového priznania. 

 

SZČO, ktorej bude trvať povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie po 

30.06.2020 až do novo stanoveného dňa posúdenia povinného nemocenského poistenia a 

povinného dôchodkového poistenia, bude platiť poistné na nemocenské poistenie, na 

dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity v tomto období z vymeriavacieho 

základu, z ktorého platila toto poistné do 30. júna 2020. 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 66/2020 Z. z. 02.04.2020 04.04.2020 

Prijatím tohto zákona došlo k úprave práce z domu tzv. „home office“. Ide o prácu z domu, 

ktorá na rozdiel od domáckej práce, nie je pravidelná. Zamestnanec ju vykonáva (najčastejšie) 

z domu: príležitostne (napr. dva dni do týždňa) po dohode so zamestnávateľom, alebo pri 

mimoriadnych okolnostiach (súčasná mimoriadna situácia vyvolaná COVID-19). 

V čase mimoriadnej situácie môže zamestnávateľ nariadiť výkon práce z domácnosti 

zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a ak práca na pracovisku nie je 

možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby, a na 

druhej strane; zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to 
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dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, 

ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti. 

Ďalšia zmena, ktorá nastala sa týka rozvrhnutia pracovného času. Zamestnávateľ je 

povinný zamestnancovi oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa 

so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. 

Pri úprave ustanovení týkajúcich sa čerpania dovolenky sa pristúpilo k skráteniu času na 

oznámenie zamestnávateľa o určení čerpania dovolenky zamestnanca. Zamestnávateľ má 

možnosť určiť čerpanie dovolenky svojim zamestnancom, pričom je povinný čerpanie 

dovolenky oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred (namiesto 14 dní) a najmenej 

2 dni vopred, ak sa jedná o nevyčerpanú dovolenku z minulého roka. Aj v tomto prípade platí, 

že čas na oznámenie čerpania dovolenky možno so súhlasom zamestnanca skrátiť. 

V dôsledku mimoriadnej situácie sa môže stať, že zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu 

z dôvodu, že mal povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť na základe 

rozhodnutia príslušného orgánu (napr. uznesenie krízového štábu), mal povinnosť prerušiť 

alebo obmedziť prevádzkovú činnosť z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov, resp. z dôvodu, 

že nastal pokles zákaziek a výpadok subdodávateľov. Podľa platnej legislatívy ak zamestnanec 

nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti 

zamestnávateľa v zmysle nariadených opatrení v čase MS, jedná sa o prekážku v práci na 

strane zamestnávateľa (nejde o prekážku vis maior, ktorá nie je prekážkou ani na strane 

zamestnávateľa, ani na strane zamestnanca); zároveň sa však ustanovuje, aby náhrada mzdy 

(aj keď sa situácia posudzuje ako prekážka na strane zamestnávateľa), bola najmenej vo 

výške 80 % priemernej mzdy zamestnanca, a zároveň táto suma nemôže byť nižšia ako 

minimálna mzda. 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 157/2020 Z. z. 09.06.2020 17.06.2020 

Schválenou novelou došlo k vytvoreniu možnosti predĺžiť pracovný pomer na dobu 

určitú. Za účelom udržania pracovných miest a predchádzania nárastu nezamestnanosti 

v dôsledku krízy bolo prijaté prechodné opatrenie. Toto opatrenie podporuje skupinu 

zamestnancov obzvlášť ohrozenú prepúšťaním,  ide najmä o zamestnancov s pracovným 

pomerom na dobu určitú, ktorých pracovný pomer skončí v najbližšej dobe a jeho 

predĺženie nie je možné z dôvodov podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce. Rovnako sa to 

týka zamestnancov, ktorých pracovný pomer na dobu určitú sa skončil v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu a už nebol predĺžený. 

Legislatívna úprava umožní počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu jedno 

predĺženie, resp. opätovné uzatvorenie takýchto pracovných pomerov o dobu  najviac 

jedného roka. V prípade opätovného uzatvorenia pracovného pomeru na dobu určitú sa 

návrh týka pracovných pomerov skončených v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie 

do dvoch mesiacov od jej odvolania za podmienky, že opätovné dojednanie nastane v 

čase medzi nadobudnutím účinnosti tohto zákona a dvoch mesiacov po odvolaní 

mimoriadnej situácie. 

 

Bližší popis zákonov, ktoré jednotlivé zmeny novelizujú, je možné sledovať v dokumente: 

Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na malé a stredné podniky. 


