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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, 2022 

Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.06.2022. 

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. 250/2012 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

Zákon č. 85/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 

2 

2 

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 198/2020 Z. z. 

Zákon č. 58/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 198/2020 Z. z.  

2 

3 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zákon č. 82/2022 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších predpisov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

2 

 

4 
Zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom 

registri účtov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

  

1 

 

 

5 

Opatrenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 116/2022 Z. z. o sumách 

stravného 

  

 

1 

 

 

 

6 

Opatrenie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 117/2022 Z. z. o sumách 

základnej náhrady za používanie 

cestných motorových vozidiel pri 

pracovných cestách   

  

 

 

1 

 

 

 

7 

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 

Zákon č. 169/2022 Z. z.,  ktorým sa 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  

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 

Zákon č. 409/2011 Z. z.  o niektorých 

opatreniach na úseku environmentálnej 

záťaže a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. 

a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 490/2021 Z. z.,  ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých 

opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa 

dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov  

 

 

 

 

2 
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9 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

Zákon č. 125/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

2 

 

 

10 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 125/2022 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 576/2004 o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

2 

 

11 
Zákon č. 151/2022 Z. z. o zriadení 

správnych súdov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

  

1 

 

12 

Zákon č. 480/2002 Z. z.  o azyle a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 124/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

1 

 

 

13 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov   

Zákon č. 178/2022 Z. z.,  ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 

 

 

1 

 

14 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku 

za ubytovanie odídenca 

  

1 

 

15 

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 230/2022 Z. z.,   ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

16 
Jednotná metodika na posudzovanie 

vybraných vplyvov 

Zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov schválené 

uznesením vlády č. 383/2022  

 

1 
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ZMENY V  LEGISLATÍVE S  NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU  

V  2.Q 2022 (01.04.2022 - 30.06.2022)  

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

číslo novely  dátum schválenia novely  dátum účinnosti novely 

zákon č. 85/2022 Z. z. 22.03.2022 01.04.2022 

 

S účinnosťou od 1. apríla 2022 bola predmetnou novelou zákona č. 250/2012 o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upravená cenová regulácia dodávok 

elektriny a plynu pre cenovo regulované skupiny odberateľov (v prípade, ak o odoberanie 

energie za regulované ceny požiadajú), a to: 

 pre odberateľov elektriny v domácnosti, 

 pre odberateľov plynu v domácnosti,  

   pre tzv. malé podniky, t. j. odberateľov elektriny a plynu mimo domácnosti s ročným 

odberom elektriny najviac 30 000 kWh alebo ročným odberom plynu najviac 100 000 

kWh. 

Novela je zacielená na podporu rozvoja lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov 

energie, ktoré si budú môcť inštalovať koncoví odberatelia elektriny až do výšky maximálnej 

rezervovanej kapacity ich odberných miest. Zrušil sa tak limit inštalovaného výkonu 

lokálnych zdrojov vo výške 500 kW, ako aj ďalší doterajší limit 10 % inštalovaného výkonu 

lokálneho zdroja pre dodávku prebytočnej elektriny vyrobenej lokálnym zdrojom.  

Zaviedla sa aj osobitná zodpovednosť za škodu dodávateľa elektriny a plynu voči 

odberateľom, ak stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn. Každý “skrachovaný” 

dodávateľ energie, ktorý požiada o vrátenie licencie, bude musieť odovzdať za nákupné ceny 

(obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu) plyn či elektrinu dodávateľovi poslednej 

inštancie. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 58/2022 Z. z. 09.02.2022 01.04.2022 

 

Predmetnou novelou zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2022 sa 

zjednodušujú sa uvoľňujú rôzne pravidlá v oblasti metrológie a uvoľňujú sa prísne 

regulácie overovania niektorých druhov meradiel.  

Spresňuje sa úradné meranie, oprava a montáž určených meradiel, ako aj výkon úradného 

merania a registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenia a dovozu 

spotrebiteľských balení. Predĺžil sa tiež čas platnosti overenia určených meradiel najviac 

na 5 rokov.  

Novelou prichádza k odstráneniu niektorých informačných povinností. Ruší 

sa povinnosť prikladať k žiadosti o autorizáciu a k žiadosti o registráciu niektoré 

dokumenty – kópie dokladov (zriaďovacej alebo zakladacej listiny, dokladu o spôsobilosti v 

oblasti metrológie, čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu o splnení požiadaviek, osvedčenie 
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o akreditácii). Ruší sa aj povinnosť pre autorizované osoby informovať Slovenský 

metrologický inšpektorát o kontrolách a ich výsledkoch. 

Súčasťou zákona je aj racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu 

k ukladaniu pokút čím sa umožňuje inšpektorom Slovenského metrologického 

inšpektorátu (SMI) uložiť blokovú pokutu aj v prípadoch, ak dozorovaná osoba pri 

vykonávaných meraniach nepoužíva určené meradlo alebo keď je viac ako len jedno porušenie 

zákona o metrológii, čím sa pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie, nakoľko dozorovaná 

osoba sa bude môcť zaplatením blokovej pokuty vyhnúť administratívnemu správnemu 

konaniu a uloženiu vyššej pokuty. 

V rámci racionalizácie podmienok metrologického dozoru sa zavádza aj systém, ktorý 

umožňuje znížiť sumu uloženej pokuty v rámci metrologického dozoru o jednu tretinu pre 

dozorovanú osobu za splnenia ustanovených podmienok. Ak dozorovaná osoba podmienky 

nesplní, je povinná uhradiť pokutu v plnej výške. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 82/2022 Z. z. 15.03.2022 01.04.2022 

 

Novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov účinná od 1. apríla 2022 priniesla zmenu pre zamestnávateľov i zamestnancov, ktorou 

sa zjednoduší proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím. Zmena spočíva 

v skrátení lehoty na rozhodovanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na 

udelenie či neudelenie súhlasu so skončením pracovného pomeru výpoveďou zamestnanca 

so zdravotným postihnutím. Uvedená lehota bola skrátená z pôvodných 30 dní na 7 dní.  

Zároveň platí, že ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 dní od doručenia 

žiadosti zamestnávateľa neudelí súhlas, t. j. nevydá príslušné rozhodnutie, súhlas sa považuje 

za udelený, čo znamená, že sa predpokladá, že úrad vydal rozhodnutie, ktorým 

zamestnávateľovi udelil súhlas na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi 

so zdravotným postihnutím, prípadne na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru 

výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. 

V súvislosti s uvedeným platí, že za deň doručenia rozhodnutia sa považuje tretí deň od 

uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. 
 

Informácie o zákone č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti  

zákon č. 123/2022 Z. z. 17.03.2022 01.05.2022 

 

Nový zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov účinný od 1. mája 2022, ktorým sa implementuje európska smernica proti praniu 

špinavých peňazí, sa zriadil  centrálny register účtov ako centralizovaný automatizovaný 

mechanizmus na včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových alebo 

platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, ktorého správcom je Ministerstvo 

financií SR (do prevádzky bude uvedený 1. januára 2023).  
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Využitie dát z registra bude predpokladom pre následné zaistenia majetkov a výnosov 

pochádzajúcich z trestnej činnosti ako aj pre účinné predchádzanie, odhaľovanie 

a vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti, korupcie, legalizácie výnosov z financovania 

terorizmu a daňových únikov. 

V zmysle prijatého zákona budú banky do centrálneho registra účtov povinne 

zapisovať údaje o svojich klientoch na evidenciu osôb vlastniacich alebo kontrolujúcich účty 

a bezpečnostné schránky, pričom efektívnejšia má byť aj komunikácia medzi bankami 

a oprávnenými subjektmi. Prišlo tiež k úprave už existujúcich pravidiel na predchádzanie 

legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. 

 

Informácie o opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného 

 

číslo  dátum schválenia dátum účinnosti  

116/2022 Z. z. 31.03.2022 01.05.2022 

 

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 116/2022 Z. z. o sumách 

stravného sa od 1. mája 2022 zvyšuje suma stravného pre jednotlivé časové pásma. Ide 

o nárokovú náhradu pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu.  

Sumy stravného sa zvyšujú nasledovne: 

 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín (t. j. zvýšenie o 0,90 eur), 

 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (t. j. zvýšenie o 1,40 eur), 

 13,70 eur pre časové pásmo nad 18 hodín (t. j. zvýšenie o 2,10 eur). 

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného. 

 

Informácie o opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel 

pri pracovných cestách   

 

číslo  dátum schválenia dátum účinnosti 

117/2022 Z. z. 31.03.2022 01.05.2022 

 

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 117/2022 Z. z. o sumách 

základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa 

od 1. mája 2022 uplatňujú zvýšené sumy základnej náhrady za používanie vozidiel 

pri pracovných cestách.  

Suma základnej náhrady za 1 km jazdy je: 

 0,059 eur pre jednostopové vozidlá a trojkolky, 

 0,213 eur pre osobné cestné motorové vozidlá.  

Zrušilo sa ním opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 143/2019 

Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 

cestách. 
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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. 169/2022 Z. z. 05.05.2022 20.05.2022 

 

Novelou 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 účinnou od 20. mája 2022 sa umožní odklad úhrady odvodov 

z prevádzkovania hazardných hier za rok 2022.  

Lehota úhrady odvodov z prevádzkovania hazardných hier by sa mala posunúť v mesiaci 

apríl 2022 na august 2022. Lehota úhrady odvodov, ktorá uplynie od účinnosti tohto zákona 

do konca augusta 2022, by sa mala posunúť do konca decembra 2022. 

 Za odklad úhrady odvodov sa má stanoviť úrok podľa pravidiel Európskej komisie (EK). 

Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných 

hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok 

podľa oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 409/2011 Z. z.  o niektorých opatreniach na úseku  

environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 

Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 490/2021 Z. z. 03.12.2021 01.06.2022 

 

V zmysle predmetnej novely zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 

Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov účinnou od 1. júna 2022 je vlastník 

sanovanej nehnuteľnosti povinný uhradiť štátu finančnú náhradu za sanovanú 

nehnuteľnosť alebo uzavrieť záložnú zmluvu, pričom sa nebude vychádzať zo znaleckého 

posudku, ale z výšky finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu plánu prác na 

odstránenie environmentálnej záťaže. 

Záložnú zmluvu nie je možné uzavrieť s vlastníkom sanovanej nehnuteľnosti, ak výška 

finančnej náhrady za každú sanovanú nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, na ktorej sa nachádza 

environmentálna záťaž, nie je vyššia ako 1 000 eur. Záložná zmluva sa uzatvára na dobu 

30 rokov. Uvedená skutočnosť sa musí vyznačiť v katastri nehnuteľností. 

Pohľadávka vyplývajúca z finančnej náhrady zo sanovanej nehnuteľnosti sa premlčí 

po uplynutí desiatich rokov; premlčacia doba plynie odo dňa schválenia záverečnej správy 

zo sanácie environmentálnej záťaže. 

 

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

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

číslo novely dátum schválenia novely  dátum účinnosti novely 

zákon č. 125/2022 Z. z. 24.03.2022 01.06.2022 
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Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo k viacerým čiastkovým úpravám 

v oblasti sociálneho poistenia s účinnosťou od 1. júna 2022, a to nasledujúce:  

 zavedenie opätovného plynutia (resp. predĺženia) ochrannej lehoty pre ženy, ktoré 

otehotneli v období 180 dní (6 mesiacov) od zániku nemocenského poistenia, 

 zrušenie možnosti úhrady poistného na sociálne poistenie v hotovosti, nakoľko 

bezhotovostný platobný styk možno považovať za jeden z nástrojov, ktorým sa dá 

eliminovať podiel nelegálneho pohybu peňazí, 

 predĺženie doterajšej lehoty 30 dní na vrátenie poistného zaplateného bez právneho 

dôvodu na 60 dní pre prípady, ak skutočnosť, že poistné bolo zaplatené bez právneho 

dôvodu, zistí Sociálna poisťovňa na základe vlastnej činnosti, 

 zrušenie platby sociálnych odvodov v hotovosti (len prevodom na účet Sociálnej 

poisťovne alebo hotovostným vkladom v banke či na pošte), možnosti poukazovať 

krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) aj na 

iný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ako je účet prijímateľa, resp. jeho 

manžela (manželky),  

 zavedenie povinnosti Sociálnej poisťovni oznámiť Úradu verejného zdravotníctva 

porušenie liečebného režimu poistencom počas nariadeného karanténneho opatrenia 

alebo izolácie, zmene spôsobu výpočtu starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol 

nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a zároveň sa im zarátavalo pred 

1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré poskytuje 

dôchodok ČR. Starobný dôchodok týchto poistencov sa bude určovať podľa predpisov 

SR. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

číslo novely dátum schválenia novely  dátum účinnosti novely 

zákon č. 125/2022 Z. z. 24.03.2022 01.06.2022 

 

Novelou zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou 

od 1. júna 2022 sa zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti 

(tzv. e-PN) - povinne pre všetkých lekárov od 1. júna 2023.  

Na dobrovoľnej báze bola e-PN spustená už od 1. júna 2022 u obvodných lekárov 

a špecialistov, ktorý o ňu prejavili záujem, nakoľko významne znižuje administratívne 

zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov a Sociálnej 

poisťovne a nahrádza doterajšie tlačivo predpísané Sociálnou poisťovňou, ktoré bolo potrebné 

fyzicky doručovať zamestnávateľovi a do Sociálnej poisťovne.  

Zavedením e-PN sa odstraňuje tiež potreba fyzického doručovania tlačiva 

zamestnávateľovi a súčasne aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti doručovať príslušnú 

časť tlačiva do Sociálnej poisťovne. Celý proces od potvrdzovania dočasnej PN až 

po ukončenie dočasnej PN bude v čo najväčšej možnej miere realizovaný elektronickým 

spôsobom a nahradí momentálne používané tlačivo. Zamestnávateľ tak údaje o PN svojho 

zamestnanca dostane automaticky zo Sociálnej poisťovne. 
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Záznam e-PN budú vypisovať, resp. posudzovať a rozhodovať o dočasnej PN aj všetci 

lekári poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť, čím sa odbremení všeobecný lekár 

od administratívneho úkonu vypisovania záznamu e-PN. 

Sociálna poisťovňa však už od 1. júna 2022 poskytuje túto novú službu (e-PN), aj 

pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri e-PN sa uskutočňuje 

prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku 

s názvom e-PN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich 

zamestnancov, bezodkladne online.  

Zamestnávateľ bude Sociálnej poisťovni prostredníctvom e-PN: 

 za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, zasielať číslo účtu 

zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti, 

 poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej 

pracovnej neschopnosti. 

Tieto informácie odošle cez e-PN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude 

trvať viac ako 10 dní. 

 

Informácie o zákone č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti  

zákon č. 151/2022 Z. z. 27.04.2022 01.06.2022 

 

Správne súdnictvo sa zákonom č. 151/2022 o zriadení správnych súdov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov inštitucionálne odčleňuje od sústavy všeobecných súdov a stáva 

sa plne autonómnou súčasťou sústavy súdov. Cieľom zákona je špecializácia sudcov na 

správnu agendu, ktorá umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí.   

Novým zákonom sa vytvárajú 3 správne súdy, ktoré spolu s Najvyšším správnym súdom 

SR tvoria súdy správneho súdnictva. Sústava súdov správneho súdnictva je dvojstupňová. 

Upúšťa sa od postavenia okresných súdov ako súdov správneho súdnictva, pričom ich 

doterajšia správna agenda sa presúva na 3 správne súdy (so sídlami v Banskej Bystrici, 

Bratislave a Košiciach).  

Do správneho súdnictva spadajú napríklad aj žaloby voči Sociálnej poisťovni, Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, zdravotným poisťovniam a pod. Ide teda o dôležitú súčasť súdnictva. 

Účinnosť zákona je od 1. júna 2022, avšak svoju činnosť začnú súdy vykonávať až 

od 1. januára 2023. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 480/2002 Z. z.  o azyle a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

číslo novely  dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 124/2022 Z. z. 17.03.2022 01.06.2022 

 

Novela zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná 

od 1. júna 2022 prináša zmenu, ktorá umožňuje žiadateľom o azyl skorší prístup na trh práce 

na Slovensku. Žiadatelia o azyl môžu mať prístup na trh práce po novom už 6 mesiacov 
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od začatia konania o udelenie azylu (namiesto pôvodných 9 mesiacov). Budú mať zároveň 

nárok na zabezpečenie sociálneho a psychologického poradenstva, ako aj nárok na kurz 

kultúrnej orientácie na základe ich individuálnych potrieb.  

Novela upravila aj príspevky pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková 

ochrana, tiež aj ich začlenenie do spoločnosti. Zavádza sa mesačný príspevok pre osoby 

s medzinárodnou ochranou vo výške 1,75-násobku životného minima s tým, že sa budú 

spoločne posudzovať aj rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Príspevok sa bude 

poskytovať počas šiestich mesiacov. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   

 

číslo novely dátum schválenia novely  dátum účinnosti novely 

zákon č. 178/2022 Z. z. 05.05.2022 15.06.2022 

 

Na základe novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou 

od 15. júna 2022 umožňuje mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných 

stavieb – ide o neudržiavané stavby, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám alebo 

ohrozujú život a zdravie osôb.  

Zákon upravuje koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu (od 1 až do 

výšky 10) budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní 

výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb.  

Zvýšenú daň z týchto stavieb bude možné daňovníkovi vyrubiť až v prípade, že zámer 

uplatniť na jeho nehnuteľnosť takýto koeficient mu bol aspoň dvakrát písomne oznámený. 

Koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby možno zmeniť alebo zrušiť len k 1.1. 

zdaňovacieho obdobia. 
 

Informácie o nariadení vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku 

za ubytovanie odídenca 

 

číslo  dátum schválenia  dátum účinnosti 

           218/2022 Z. z. 16.06.2022 21.06.2022 

 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za 

ubytovanie odídenca s účinnosťou od 21. júna 2022 bola určená výška finančného príspevku 

za ubytovanie odídenca na základe zákona o azyle. Cieľom nariadenia je najmä určiť 

podrobnosti o poskytovaní príspevku osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie 

a ubytuje v nej odídenca (tzv. oprávnená osoba). 

Príspevok za ubytovanie odídenca je možné uplatniť si do 30. septembra 2022 a bude 

poskytovaný na účet oprávnenej osoby vedený v banke, resp. v hotovosti.  

Tento príspevok sa poskytuje vo výške: 

 8 eur/noc v prípade ubytovania odídenca, ktorý dovŕšil 15 rokov, 

 4 eur/noc v prípade ubytovania odídenca, ktorý nedovŕšil 15 rokov. 

Príspevok bude poskytovaný na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi 

majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom 
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zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží  

majiteľ nehnuteľnosti výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi 

ubytovanie.  

Zmluva o poskytnutí ubytovania musí obsahovať napríklad identifikačné údaje osoby, 

ktorá vlastní nehnuteľnosť a odídenca, počet obytných miestností nehnuteľnosti, dohodnutú 

dobu ubytovania, číslo účtu, na ktorý sa príspevok poskytne, prípadne vyhlásenie oprávnenej 

osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania. 

Prílohou zmluvy musí byť okrem iného aj kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území 

SR s označením “odídenec” alebo “dočasné útočisko”. Vzor takejto zmluvy je zverejnený na 

webe Ministerstva vnútra SR. 

 

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

číslo novely dátum schválenia novely dátum účinnosti novely 

zákon č. 230/2022 Z. z. 15.06.2022 30.06.2022 

 

Predmetná novela zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

s účinnosťou od 30. júna 2022 zavádza povinnú selektívnu demoláciu, vrátane systému 

kontroly pred a po demolácii stavieb. Zavádza sa aj povinnosť zriadenia miesta 

na triedenie odpadov pri stavbách a demoláciách, čím sa zvýši potreba skladovacích 

kapacít.  

Podnikateľom pribúda povinnosť zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného 

odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Pôvodca odpadu je tiež povinný 

tieto odpady materiálovo zhodnotiť a recyklát priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej 

činnosti. 

Pribúdajú aj administratívne povinnosti, spočívajúce v písomnom ohlásení najneskôr 

3 dni vopred pred demoláciou a ďalšom písomnom ohlásení najneskôr do 30 dní po demolácii 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

Hlavným cieľom tejto novely je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti 

stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo má viesť k vyššej miere recyklácie 

a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu. Má sa tiež zvýšiť spracovanie stavebného 

materiálu a jeho opätovné využitie. 

 

Informácie o zmene a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 

schválenej uznesením č. 383/2022 (ďalej ako „JM“) 

 

číslo uznesenia dátum schválenia JM  dátum účinnosti JM 

383/2022 Z. z. 08.06.2022 10.06.2022 

 

Vláda SR svojim uznesením č. 383/2022 schválila materiál Návrh zmien a doplnení 

Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov s účinnosťou od 10. júna 2022. 

Cieľom materiálu bolo predovšetkým zavedenie ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich 

v podnikateľskom prostredí a zároveň i zmena niektorých ustanovení Jednotnej metodiky, 

ktorých potreba zmeny vyplynula z aplikačnej praxe. 

V súlade s odporúčaniami OECD a na základe dobrých príkladov z iných krajín sa 

vláda SR zaviazala zaviesť pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich 
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regulácií. Každoročne pribúda na európskej i národnej úrovni veľké množstvo právnych 

predpisov, ktoré sú prijímané s určitými cieľmi. V čase ich prijatia sú však k dispozícii len 

obmedzené informácie ohľadom ich budúceho reálneho pôsobenia, založené na odhadoch. 

Preto by mali byť právne predpisy po určitom čase ich pôsobenia v prostredí podrobené 

spätnému, tzv. ex post hodnoteniu, ktorého cieľom je posúdiť, či regulácie vyplývajúce 

z právnych predpisov alebo nelegislatívnych materiálov po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú 

svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému.  

Na základe výsledku ex post hodnotenia je možné jednotlivé regulácie/ustanovenia 

právnych predpisov zachovať, alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny, prípadne zrušenia tak, aby 

sa potrebný účel dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov. 

Predmetnou aktualizáciou JM sa zaviedlo ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich 

v podnikateľskom prostredí. Zavádzajú sa dva druhy ex post hodnotenia, a to hĺbkové 

ex post hodnotenie a systematické ex post hodnotenie vybraných regulácií pôsobiacich 

v podnikateľskom prostredí. 

Na účely ex post hodnotenia vedie Ministerstvo hospodárstva SR tzv. „Register regulácií 

podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie“, ktorého obsahom sú regulácie účinné 

najmenej jeden rok. Povinnosť vykonať ex post hodnotenie sa nevzťahuje na regulácie, ktoré 

úplne transponujú či implementujú právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodnú zmluvu 

či iný dokument, ktorý má prednosť pred zákonmi SR. Zároveň nie je potrebné vykonať ex post 

hodnotenie ani v prípade regulácií, ktoré úpravujú výšky či sadzbu daní, odvodov, ciel alebo 

upravujú výšku či sadzbu poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality. 

 

 

 


