
Opatrenie Rezort Zapracovanie Typ opatrenia Poznámka

Umožní sa v lehote 5 dní, bez uloženia 
sankcie, dodatočné splnenie povinnosti 
predložiť prehľad o zrazených a 
odvedených preddavkoch na daň z 
príjmov zo závislej  činnosti, ktoré 
zamestnancom vyplatil, o 
zamestnaneckej prémii, o daňovom 
bonuse a o daňovom bonuse na 
zaplatené úroky za uplynulý 
kalendárny mesiac.

MF SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

Zavedie sa povinnosť finančnej správy 
oznamovať daňovníkom fyzickým 
osobám výšku preddavku na daň z 
príjmu.

MF SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020

Zakáže sa sociálnej poisťovni 
vyžadovať doklady, ktorými disponuje.

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení, body 7 

až 12, 14, 16, 20
Zákon

Zruší sa povinnosť vymenovať 
zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť 
v mikropodnikoch a v podnikoch, ktoré 
vykonávajú činnosť v „nerizikových“ 
odvetviach.

MPSVR SR
Zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, bod 2

Zákon

Zruší sa povinnosť odhlasovať sa ako 
zamestnávateľ zo Sociálnej poisťovne 
v prípade, že zamestnávateľ už nemá 
žiadneho zamestnanca.

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, body 6 a 
13

Zákon

Zvýši sa lehotu na splnenie povinnosti 
zamestnávateľa predložiť Sociálnej 
poisťovni evidenčný list dôchodkového 
poistenia pre zamestnancov, ktorý po 
skončení pracovného  pomeru 
nežiadajú o starobný dôchodok, z 8 dní 
na 30 dní od skončenia pracovného 
pomeru.

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení, bod 19

Zákon

Zruší sa povinnosti zamestnávateľa 
oznamovať vznik materskej dovolenky 
u zamestnanca Sociálnej poisťovni, 
zánik materskej dovolenky a vznik 
rodičovskej dovolenky sociálnej 
poisťovni.

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení, bod 17

Zákon

Zúži sa povinnosť zamestnávateľa 
aktualizovať a vyhodnocovať smernicu 
BOZP tak, že sa bude vyžadovať len 
pri zmene skutočností.

MPSVR SR
Zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, bod 1

Zákon

Zruší sa povinnosť predložiť Sociálnej 
poisťovni po vykonanej kontrole 
správu o splnení opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov a 
ich príčin.

MPSVR SR
Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení, body 28, 
29

Zákon

Nebude sa sankcionovať nesplnenie 
povinnosti zamestnávateľa oznámiť 
voľné pracovné miesto ÚPSVaR.

MPSVR SR
Zákon č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti 

body 1, 2
Zákon



Upraví sa povinnosti zamestnávateľa a 
zamestnanca pre prácu z domu (tzv. 
home office) v oblasti BOZP, 
požiarnej ochrany, evidencie 
pracovného času a ergonómie na 
pracovisku.

MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

Umožní sa zamestnancom vybrať si 
medzi gastrolístkami a finančným 
príspevkom na stravu.

MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

Upraví sa podmienky pri dočasnom 
prideľovaní zamestnancov medzi 
dcérskymi a materskými 
spoločnosťami.

MPSVR SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

Zruší sa povinnosti dokladovania 
notársky overeného splnomocnenia pre 
vybavenie elektronickej komunikácie 
so Sociálnou poisťovňou (rovnako ako 
na DÚ by stačilo neoverené).

MPSVR SR
Uznesenie - podzákonný 

predpis
T: 31.10.2020

Zruší sa povinnosť oznamovať ÚVZ 
SR údaje týkajúce sa zamestnancov 
vykonávajúcich prácu zaradenú do 
druhej kategórie.

MZ SR
Zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia, bod 12

Zákon

Zruší sa pokutu za chýbajúce 
povolenie ÚVZ SR na prevádzku 
administratívnej činnosti.

MZ SR
Zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia, bod 19

Zákon

Zníži sa frekvenciu posudzovania 
zdravotného rizika na pracovisku, na 
ktorom zamestnanci vykonávajú prácu 
zaradenú do druhej kategórie z 18 na 
24 mesiacov.

MZ SR

Zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia, body 11 

a 24

Zákon

Zabezpečí sa zrušenie duplicitného 
nahlasovania tých istých údajov 
zdravotným poisťovniam, ktoré 
nahlasuje zamestnávateľ aj sociálna 
poisťovňa (napr.: ak zamestnanec 
čerpá nemocenské dávky).

MZ SR Uznesenie - zákon T: 31.10.2020

Zavedie sa, aby zákony, ktoré upravujú 
dane, boli novelizované s účinnosťou k 
1.1.

ÚV SR
Zákon č. 400/2015 Z. z. o 
tvorbe právnych predpisov

Zákon

Zavedie sa, aby zákony, ktoré upravujú 
odvody, boli novelizované s 
účinnosťou k 1.1.

ÚV SR
Zákon č. 400/2015 Z. z. o 
tvorbe právnych predpisov

Zákon

Zdvojnásobí sa lehotu na predloženie 
dokumentácie požadovanej správcom 
daní (dnes 15 dní).

MF SR

Zákon č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový 

poriadok), zmena v § 46 
ods. 8 – body 1 a 2

Zákon

Upravia sa povinnosti vo vzťahu k 
osvedčeniu o registrácii na daň

MF SR Uznesenie - zákon T: 31.12.2020


