
Kilečko 3: Zoznam opatrení

Č. Opatrenie Gestor Dotknutý § Názov právneho predpisu

1
Znížime frekvenciu prvej technickej kontroly motocyklov zo 4 na 6 rokov

MDV SR
§ 47 Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej 

kontroly

2
Znížime maximálnu výšku pokuty ukladanú Sociálnou poisťovňou za 

omeškanie platieb alebo za platby v nesprávnej výške
MPSVR SR

§ 239 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

3

Umožníme získať osvedčenie na montáž a opravu plynových zariadení do 

500 kW odstránením nesúladu v živnostenskom zákone a v zákone o 

BOZP

MV SR

príloha č. 2, 

skupina č. 202

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

4

Zrušíme povinnosť používať určené meradlá pre obchodníkov, ktorí 

obchodujú so strieborným tovarom s hmotnosťou do 10 g

MH SR

§ 33 ods. 3

§ 25 ods. 1

§ 13 ods. 1 a 2

Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov 

Vyhláška MH SR  č. 119/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov

5

Zrušíme označenie tovaru zodpovednostnou značkou a rýdzostným 

číslom pri tovaroch s veľmi nízkou hmotnosťou

MH SR

§ 33 ods. 3

§ 25 ods. 1

§ 13 ods. 1 a 2

Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov 

Vyhláška MH SR  č. 119/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov

6

Zvýšime definíciu určenia tovaru s veľmi nízkou hmotnosťou z 2 na 3 g 

pri striebornom tovare

MH SR

§ 33 ods. 3

§ 25 ods. 1

§ 13 ods. 1 a 2

Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov 

Vyhláška MH SR  č. 119/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov

7
Umožníme absolvovať záverečný písomný test za účelom získania 

kvalifikačnej karty vodiča aj v anglickom jazyku
MDV SR

§ 6 ods. 3 Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých 

vodičov

8

Ustanovíme lehotu Slovenskému pozemkovému fondu na vydanie 

stanoviska v stavebných konaniach tak, aby nedochádzalo k zbytočným 

prieťahom

MPRV SR

§ 34 a nasl. Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 

9
Znížime tresty za zneužívanie prevádzky detektorov kovov

MS SR
§ 249 ods. 1 a ods. 

2 písm. a)

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

10

Zavedieme jednoduchšie zasielanie evidencií do informačného systému 

odpadového hospodárstva MŽP SR

§ 103 ods. 7 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

11
Zabránime neprimeraným zásahom do práv stavebníkov v konaniach EIA

MŽP SR
§ 13 ods. 3 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

12
Zabezpečíme digitalizáciu údajov o kapacite a polohe dopravných a 

technických sietí

ÚV SR - PV SR

MDV SR

§ 39 ods. 2 Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

13

Prehodnotíme oslobodenie od správnych poplatkov v stavebných 

konaniach pre združenia, ktoré napadajú tisíce konaní MŽP SR

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

14

Zrušíme povinnosť vykonávania kontrol a revízií pre elektrické 

spotrebiče skupiny E (tlačiarne, PC v kanceláriách)

ÚNMS SR 

MPSVR SR

STN 33 1610

§ 9

§ 13a

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci- 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia

15

Predĺžime lehotu kontrol a revízií elektrických spotrebičov skupiny C na 

36 mesiacov (elektrické spotrebiče používané pre priemyselné a 

remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch)
ÚNMS SR 

MPSVR SR

STN 33 1610

§ 9

§ 13a

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci- 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia

16

Predĺžime lehotu kontrol a revízií elektrických spotrebičov skupiny D na 

48 mesiacov (elektrické spotrebiče používané v školách, v hoteloch)

ÚNMS SR 

MPSVR SR

STN 33 1610

§ 9

§ 13a

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci- 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia

17

Predĺžime lehoty na vykonanie odborných prehliadok a skúšok 

elektrickej inštalácie a zariadení na ochranu pred účinkami statickej 

elektriny ÚNMS SR 

MPSVR SR

príloha č. 8 STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej 

elektriny

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia

18

Zjednotíme lehotu odbornej prehliadky elektrickej inštalácie pre všetky 

budovy bez ohľadu na druh prostredia, v ktorom sa nachádzajú
ÚNMS SR 

MPSVR SR

príloha č. 8 STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia

19

Zavedieme dodatočnú lehotu 7 dní na podanie daňového priznania k 

dani z motorových vozidiel, ak bola daň zaplatená včas MF SR

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

20
Zrušíme povinnosť umiestnenia nálepky zákaz fajčiť v prevádzkach bez 

vplyvu na zákaz samotný
MZ SR

§ 8 ods. 3 Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

21

Zabezpečíme zasielanie čísla účtu vo formáte IBAN bez nutnosti 

uvádzania predčísla, čísla účtu a kódu banky

MF SR

§ 98 Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 

Vyhláška MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

22
Zavedieme automatické vytvorenie väzby medzi štatutárom a jeho 

profilom na portáli Finančnej správy
MF SR

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

23

Zúžime klasifikáciu veterinárnych produktov, ktoré podliehajú 

registračnej povinnosti o kozmetické produkty MZ SR

§ 2 písm. b) Zákon č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických 

pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

24

Odstránime duplicitnú oznamovaciu povinnosť zamestnávateľov voči 

zdravotnej poisťovni zamestnanca pri jeho prechode z materskej na 

rodičovskú dovolenku
MPSVR SR

§ 11  ods. 7 písm. 

m) bod 1

§ 11 ods. 7 písm. c)

§ 24 ods. 1 písm. c)

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

25

Predĺžime povinnosť obnovenia certifikátu k e-kase z 2 na 5 rokov

MF SR

§ 4a ods. 2 písm. s) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov



26
Znížime administratívnu záťaž pre príjemcov minimálnej pomoci

PMÚ SR
 § 11 a nasl. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

27

Umožníme prístup bánk k údajom evidovaným v registri právnických 

osôb 
MF SR

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

28
Zavedieme povinnosť pre Úrad na ochranu osobných údajov zverejňovať 

na svojej webstránke vydané rozhodnutia
ÚOOÚ SR

§ 80 a nasl. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

29

Zrušíme povinnosť predkladať archívu písomné splnomocnenie pri 

realizácii výskumu v prípade, že sa výskum týka zosnulých osôb MV SR

§ 12 ods. 6 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

30
Znížime administratívnu záťaž spojenú s vypĺňaním štatistického výkazu 

Ročný závodný výkaz produkčných odvetví
ŠÚ SR

príloha č.1 Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa 

vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

31
Zúžime počet vykazovaných parametrov v štatistickom výkaze Ročný 

výkaz o neperiodických publikáciách

MK SR 

ŠÚ SR

príloha č. 2 bod 51 Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa 

vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

32
Zrušíme povinnosť poskytovať gastrolístky/finančný príspevok vopred

MPSVR SR
§ 152 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

33

Zjednodušíme stanovenie výšky finančného príspevku na stravu

MPSVR SR

§ 152 ods. 8 

§ 5 ods. 7 písm. b)

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

Opatrenie MPSVR SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

34

Doplníme medzi pohľadávky nepodliehajúce exekúcii finančný príspevok 

na stravu zamestnanca, aby došlo k zjednoteniu s gastrolístkom

MS SR

§ 66 a nasl. 

§ 89

§ 93 ods. 1 písm. b)

§ 105

§ 111

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 

o zmene a doplnení ďalších zákonov

35
Zrušíme poskytovanie stravovania pre zamestnancov formou 

gastrolístkov
MPSVR SR

§ 152 ods. 7 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

36

Rozšírime zoznam iných príjmov zamestnanca, ktoré nepodliehajú 

exekúcii o daňový bonus na dieťa
MPSVR SR 

MS SR

§ 131

§ 132

§ 68

§ 89

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

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 

o zmene a doplnení ďalších zákonov

37

Rozšírime zoznam iných príjmov zamestnanca, ktoré nepodliehajú 

exekúcii o prídavok na dieťa
MPSVR SR 

MS SR

§ 131

§ 132

§ 68

§ 89

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

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 

o zmene a doplnení ďalších zákonov

38
Spresníme postup pri krátení dovolenky

MPSVR SR
§ 109

§ 144a

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

39
Upravíme riešenie nevyčerpanej dovolenky z minulých rokov z dôvodu 

návratu zamestnanca z materskej/rodičovskej dovolenky
MPSVR SR

§ 113 ods. 3 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

40
Zrušíme štvrťročný výkaz o cene práce z dôvodu zavedenia analytickej 

evidencie údajov zamestnanca
MPSVR SR

§ 232a Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

41

Stanovíme jednotný moment pre opravu poistného na sociálne a 

zdravotné poistenie pri spätnom priznaní dôchodku
MPSVR SR

§ 65a 

§ 29b ods. 13

§ 29b ods. 19 písm. 

b)

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

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

42

Zrušíme povinnosť vysporiadať daňový nedoplatok menší ako 5 eur v 

prípade uplatnenia daňového bonusu alebo poskytnutia 2 % zo 

zaplatenej dane MF SR

§ 38 ods. 7, 

§ 40 ods. 5

§ 46

§ 50 ods. 6 písm. a)

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

43
Umožníme vystaviť potvrdenie o zamestnaní aj v termíne, na ktorom sa 

dohodnú zamestnávateľ so zamestnancom
MPSVR SR

§ 75 ods. 2 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

44
Umožníme elektronické doručovanie potvrdenia o zrážkach zo mzdy a 

potvrdenia o zamestnaní
MPSVR SR

§ 38 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

45

Umožníme, aby sa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru mohli uzatvárať na dobu neurčitú MPSVR SR

§ 226 ods. 1

§ 228 ods. 2

§ 228a ods. 3

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

46
Zavedieme ročný maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie

MPSVR SR
§ 139 a nasl.                Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

47

Zrušíme štatistický výkaz o ďalšom vzdelávaní (DALV)

MŠVVŠ SR

§ 6 ods. 2 písm. e) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

48
Liberalizujeme podmienky vzdelania energetického audítora

MH SR
§ 12 ods. 5 Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 

49 Zrušíme zavedenie systému real time invoicing tzv. e-faktúry MF SR Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

50

Zrušíme štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

ŠÚ SR

Príloha č. 1 Vyhláška ŠÚ SR č. 393/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu 

Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických 

zisťovaní na roky 2021 až 2023

51
Znížime neúmerne prísne sankcie za oneskorené prihlásenie nového 

zamestnanca do Sociálnej poisťovne
MPSVR SR

§ 2 ods. 2 písm. b) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

52
Zavedieme možnosť elektronického doručenia vyúčtovania zo strany 

správcu bytov a nebytových priestorov
MDV SR

§ 7b ods. 3

§ 8a ods. 2

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

53

Zrušíme povinné členstvo patentových zástupcov v komore
ÚV SR 

ÚPV SR

§ 4 a nasl. Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o 

dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. 

z. a zákona č. 14/2004 Z. z.

54
Liberalizujeme povinnosť znaleckých organizácií mať troch spoločníkov 

resp. členov
MS SR

§ 6 ods. 1 písm. b) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

55
Zmeníme vedenie Obchodného registra z viacerých súdov na tri z dôvodu 

elektronizácie
MS SR

§ 4 Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

56
Znížime zábezpeku na spotrebnú daň z alkoholických nápojov na 

polovicu
MF SR

§ 19 ods. 6 Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

57
Zrušíme minimálnu výšku finančnej zábezpeky na spotrebnú daň z 

alkoholických nápojov
MF SR

§ 19 ods. 6 Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

58
Zavedieme aj iné formáty tabuliek EČV

MDV SR
§ 123 ods. 19 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

59
Znížime poplatok za odpad z tzv. neobalového materiálu, ktorý zaťažuje 

subjekty vydávajúce noviny a časopisy
MŽP SR

§ 73 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

60

Zúžime povinnosť finančných sprostredkovateľov poskytovať vyhlásenie 

vhodnosti iba na investičné produkty založené na poistení MF SR

§ 35 ods. 6 

§ 70 ods. 2 písm. e)

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve

61

Zdobrovoľníme pravidelné posúdenie vhodnosti odporučených 

investičných produktov založených na poistení

MF SR

§ 37d ods. 1 písm. 

a) 

§ 70 ods. 2 písm. e)

§ 35 ods. 6

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve



62
Rozšírime používanie vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami pre 

držiteľov vodičského preukazu skupiny B
MDV SR

§ 76 ods. 7 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

63
Zavedieme možnosť výberu medzi váhami I. a II. kategórie presnosti

MH SR
§ 33 ods. 4 Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov 

64
Znížime úroky z omeškania pri nezaplatení preddavkov na daň z príjmov 

včas
MF SR

§ 50 ods. 15 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

65
Prehodnotíme systém platenia preddavkov na daň z príjmov s cieľom 

objektivizácie výšky preddavku
MF SR

§ 42 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

66
Zúžime povinnosť predávajúceho uhradiť náklady spojené s odborným 

posúdením pri reklamácii výrobku
MH SR

 § 18 ods. 7 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

67
Znížime hornú hranicu pokuty ukladanú pri recidíve podľa zákona o 

potravinách z 500 000 eur na 100 000 eur
MPRV SR

 § 28 ods. 8 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

68 Zavedieme inštitút všeobecnej voľnej živnosti MV SR Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

69
Zaradíme osvedčovanie listov a podpisov na listinách medzi služby IOM 

sídliacich na poštách 
MV SR

§ 1

§ 3

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a 

obcami

70

Znížime praktickú časť vzdelávania viazačov bremien v rozsahu 10 hodín 

na 2 hodiny
MPSVR SR

príloha č. 4, bod 

03.4

Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a 

rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení 

predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej 

činnosti

71

Znížime frekvenciu revízie elektrických rozvodov v ubytovacích 

zariadeniach z 3 na 5 rokov
MPSVR SR

príloha č. 8 Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia

72

Zavedieme povinnosť Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou 

oznamovať zdravotnej poisťovni zamestnanca skutočnosti, ktoré budú 

mať vplyv na výšku poistného

MPSVR SR

§ 23 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

73

Zavedieme elektronické predkladanie dokladov preukazujúcich 

náhradné plnenie zamestnávateľa za neplnenie povinnosti 

zamestnávania zdravotne postihnutých občanov

MPSVR SR

§ 64 a nasl. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

74

Znížime počet dokladov, ktorými zamestnávateľ preukazuje náhradné 

plnenie za neplnenie povinnosti zamestnávania zdravotne postihnutých 

občanov

MPSVR SR

§ 64 a nasl. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

75

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa poskytovať rekondičné pobyty 

zamestnancom vystaveným hluku MPSVR SR

§ 11 ods. 3 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

76

Znížime maximálnu výšku pokuty za neuvádzanie výšky platu v 

pracovnom inzeráte

MPSVR SR

§ 41 ods. 10

§ 62 ods. 2

§ 68a ods. 1 písm. 

a)

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

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

77 Zjednodušíme proces vykazovania pre včelárov MPRV SR Vyhláška MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev

78

Vydáme usmernenie o pravidlách označovania alergénov v potravinách

MPRV SR

§ 3 ods. 1 písm. d) Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

Vyhláška MPRV SR č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

79

Zavedieme formu výmeny namiesto výkupu ako primárny spôsob 

vysporiadania pozemkov v prípade strategických investícií, líniových 

stavieb a priemyselných parkov

MPRV SR

§ 5 ods. 1 Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

80

Umožníme označovať vybrané mäsové výrobky pojmom bezgluténový, 

ak sú naplnené podmienky pre použitie príslušného označenia v súlade s 

európskym právom

MPRV SR

§ 9 ods. 4

Príloha č. 3

Výnos MPRV SR a MZ SR č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho 

kódexu SR upravujúca označovanie potravín 

81
Upravíme definíciu rozmedzia teplôt a prislúchajúcich časov účinnosti 

pre bezpečné tepelné opracovanie mäsových výrobkov
MPRV SR

§ 3 ods. 4 Vyhláška MPRV SR č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch

82
Umožníme odpočet paušálnych daňových výdavkov pri prenájme 

nehnuteľnosti
MF SR

§ 6 ods. 10 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

83
Rozšírime druhy výdavkov, ktoré je možné uplatniť pri prenájme 

nehnuteľnosti
MF SR

§ 6 ods. 10 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

84
Rozšírime okruh daňovníkov a transakcií, pri ktorých nie je potrebné 

pripravovať transferovú dokumentáciu
MF SR

§ 17 ods. 5 a 6

§ 18 ods. 1 a 2

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Usmernenie č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie

85

Upravíme zdanenie kryptomien tak, aby nedochádzalo k zdaneniu 

príjmu z výmeny jednej kryptomeny na inú
MF SR

§ 2 písm. ai)

§ 8 ods. 17

§ 17 ods. 43

§ 25b

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

86
Zvýšime daňový limit na výdavky za reklamný predmet zo 17 eur na 30 

eur
MF SR

§ 21 ods. 1 písm. h) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

87
Prenesieme kompetenciu tvorby sadzobníkov autorských odmien z 

Organizácií kolektívnej správy na MK SR
MK SR

§ 169 ods. 2 Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

88
Zrušíme povinnosť platiť náhradu odmeny za výrobu, predaj a dovoz 

vybraných nosičov
MK SR

§ 36 ods. 3 písm. a) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

89
Zavedieme povinnosť pre Organizácie kolektívnej správy zverejňovať 

informácie o príjmoch a ich prerozdeľovaní
MK SR

§ 169 a nasl. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

90
Znížime odmeny pre organizácie kolektívnej správy za verejný prenos 

hudby 
MK SR

§ 169 ods. 1 Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

91
Zrušíme viazanú živnosť realitná činnosť a preradíme ju do zoznamu 

voľných živností
MV SR

príloha č. 2 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

92

Zavedieme duálny systém periodických lehôt pre údržbu 

elektrorozvodných zariadení

MPSVR SR

§ 9 ods. 1 písm. a)

§ 14 ods. 1 písm. b)

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia

93

Znížime administratívnu záťaž pre podnikateľov v doprave pri 

vykazovaní štatistických údajov pre Štatistický úrad ŠÚ SR

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z. ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní

na roky 2021 až 2023 

94
Preradíme viazanú živnosť prekladateľské a tlmočnícke služby medzi 

voľné živnosti
MV SR

príloha č. 2 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

95
Zrušíme povinnosť predkladať Štatistickému úradu mesačný výkaz vo 

vybraných trhových službách
ŠÚ SR

§ 18 ods. 3 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

96

Zavedieme nárok na príspevok v nezamestnanosti aj pre štatutárov 

obchodných spoločností za predpokladu nízkej mesačnej odmeny MPSVR SR

§ 6 ods. 1 písm. c) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

97

Zrušíme povinnosť odovzdávania osvedčení o evidencii dopravnému 

inšpektorátu v prípade, že vozidlo bolo vyradené z evidencie MV SR 

MŽP SR

§ 64 ods. 2 písm. g)

§ 65 ods. 1 písm. v)

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

98
Zavedieme automatické zrušenie povinného zmluvného poistenia pri 

trvalom vyradení vozidla z evidencie
MDV SR

§ 120 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

99

Zvýšime výšku uplatniteľného finančného príspevku na stravovanie pre 

SZČO z 2,81 eur na 5,10 eur
MF SR

§ 19 ods. 2 písm. p) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách



100
Prehodnotíme povinnosť absolvovať lekársku prehliadku potrebnú pre 

získanie preukazu vodiča taxislužby
MDV SR

§ 30 ods. 2 Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

101
Zrušíme povinné overenie psychickej spôsobilosti potrebné pre získanie 

preukazu vodiča taxislužby
MDV SR

§ 30 ods. 2 Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

102

Skrátime lehotu na rozhodnutie, v ktorej správny orgán posudzuje 

splnenie podmienok na vydanie preukazu vodiča taxislužby a vydanie 

koncesie na jej prevádzkovanie

MDV SR

§ 30 ods. 2 Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

103
Zrušíme povinnosť súhlasu blízkej osoby vo vzťahu k údajom zosnulých 

osôb podľa zákona o GDPR
ÚOOÚ SR

§ 78 ods. 7 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

104

Znížime frekvenciu emisných a technických kontrol vybraných druhov 

traktorov

MDV SR

§ 117 a nasl.

§ 51ods. 1 písm. a) 

bod 10

§ 47 ods. 1 písm. b 

bod 10

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej 

kontroly

105

Znížime pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu zo 165 eur na 

65 eur MDV SR

§ 45

§ 148 ods. 14

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej 

kontroly

106

Stanovíme dodatočnú trojmesačnú lehotu na absolvovanie technickej a 

emisnej kontroly bez udelenia sankcie MDV SR

§ 148 ods. 14 Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej 

kontroly

107

Zavedieme uplatnenie sankcií len vtedy, ak sa prevádzkuje vozidlo na 

pozemných komunikáciách po vypršaní platnosti STK MDV SR

§ 148 ods. 14 Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej 

kontroly

108
Prenesieme oznamovaciu povinnosť o poistení proti úpadku z 

cestovných kancelárií na poisťovne
MH SR

§ 11 ods. 5 a 7 Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých 

podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

109

Zrušíme stavebné a kolaudačné konanie v prípadoch, kedy nedošlo k 

podstatnej zmene účelu užívania nebytového priestoru podnikateľom MDV SR

§ 2 ods. 13 Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe

110
Umožníme výber súdneho exekútora z novovytvoreného rebríčka 

exekútorov
MS SR

§ 55 Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 

o zmene a doplnení ďalších zákonov

111

Zvýšime ochranu podnikateľských subjektov pred nekalým súťažným 

konaním tak, aby nedochádzalo k zámene týchto subjektov za 

verejnoprávne registre

PMÚ SR 

MS SR

§ 41 Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 

112

Usmerníme dopravné inšpektoráty, aby nevyžadovali od žiadateľa na 

prevádzkovanie cestnej dopravy preukazovanie odpracovaných hodín v 

rámci manažérskej zmluvy
MDV SR

§ 4

§ 6

§ 52 ods, 2 písm. b)

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

Vyhláška MDV SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave

113

Usmerníme dopravné inšpektoráty, aby sa počet vozidiel uvádzal v inej 

časti ako predmety podnikania v obchodnom registri v prípade 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej a osobnej dopravy

MDV SR

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

Vyhláška MDV SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave

114
Zvýšime výšku oslobodenia príspevku na dopravu a bývanie 

poskytovaného zamestnávateľom zamestnancovi

MPSVR SR 

MF SR 

§ 5 ods. 7 písm. m) 

a n)

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

115
Upravíme mechanizmus objektívneho stanovovania výšky minimálnej 

mzdy

MPSVR SR 

MF SR 

§ 7

§ 8

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 

116

Zrušíme prevodový mostík a umožníme zdaňovanie vychádzajúce z 

hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke 

podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)
MF SR

§ 17 ods. 1 pís. c) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

117
Umožníme zamestnávateľovi byť oboznámený s dôvodom PN pri 

zachovaní práva na súkromie zamestnanca
MPSVR SR

§ 142 ods. 1 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

118
Určíme, ktorá prekážka v práci má prednosť v prípade ich súbehu

MPSVR SR 
§ 141

§ 142

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

119
Ustanovíme, aby o určovaní noriem spotreby práce rozhodoval len 

zamestnávateľ, nie odbory, respektíve inšpektorát práce
MPSVR SR

§ 133 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

120

Zrušíme potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 

pri nedostatkových profesiách za účelom zamestnania príslušníka tretej 

krajiny 

MPSVR SR

§ 62 ods. 6 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

121

Skrátime lehotu nahlásenia voľného pracovného miesta za účelom 

zamestnania príslušníka tretej krajiny 
MPSVR SR

§ 62 ods. 6 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

122
Zrušíme povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto pri obnove 

prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca
MPSVR SR

§ 62 ods. 6 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

123
Podporíme integráciu cudzincov

MV SR
§ 1 a nasl. Nariadenie vlády č. 521/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum 

vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín

124
Zrušíme povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa 

nevykonávajú nelegálnu prácu
MPSVR SR

§ 7b ods. 4 až 11 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

125

Umožníme odvolať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť elektronicky 

zabezpečeným podpisom
MPSVR SR

§ 19

§ 6

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko

126

Zavedieme novú metódu hodnotenia psychickej záťaže

MZ SR

§ 5 Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 

záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 

127

Aktualizujeme požiadavky týkajúce sa najvyšších prípustných hodnôt 

osvetlenia na pracovisku na reálne prístupné hodnoty
MPSVR SR 

MZ SR

príloha č. 4 Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

128

Zverejníme konkrétne pracovné činnosti zodpovedajúce triedam práce 

podľa celkového energetického výdaja
MPSVR SR 

MZ SR

príloha č. 1 Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 

a chladom pri práci

129

Umožníme vykonávať kontrolu požiarnotechnických zariadení aj 

osobám, ktoré nemajú vydané osobitné oprávnenie od výrobcu  alebo 

zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia

MV SR

§ 11c ods. 8 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

130

Zavedieme dynamický limit daňovej uznateľnosti členského príspevku na 

25-násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve
MF SR

§ 19 ods. 3 písm. n) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

131 Znížime pokuty za porušenie povinností súvisiacich s STK MDV SR § 148 Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

132

Stanovíme jasné pravidlá a dynamické limity pre výpočet preddavkov na 

daň MF SR

§ 42 ods. 10 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

133
Uznáme opravné položky k bankovým úverom vrátane neuplatnených 

položiek z minulých rokov
MF SR

§ 20 ods. 4 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

134 Oslobodíme od dane príspevok zamestnávateľa na home-office MF SR § 5 ods. 7 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

135

Zjednotíme daňový a účtovný pohľad k operatívnemu leasingu v prípade 

daňovníkov účtujúcich podľa medzinárodného štandardu IFRS MF SR

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve



136

Umožníme služobným vozidlám prevádzkovateľov distribučných sietí 

dočasne zastaviť aj mimo povoleného státia
MV SR 

MDV SR

§ 140 ods. 1 písm. 

b)

§ 28

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení

137

Umožníme vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s 

prevádzkovaním liehovarníckych závodov na základe živnostenského 

oprávnenia

MPRV SR 

MV SR

§ 8 Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh 

Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

138
Zrušíme duplicitnú povinnosť zamestnávateľa oznámiť cudzineckej 

polícii nenastúpenie cudzinca do zamestnania
MV SR

§ 115 Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

139
Usmerníme Sociálnu poisťovňu, aby nevyžadovala úradne overené 

splnomocnenie na účely elektronickej komunikácie
MPSVR SR

§ 176 ods. 3 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

140
Znížime koncesionárske poplatky v prípade odchodu zamestnanca na 

materskú alebo rodičovskú dovolenku
MK SR

§ 6 ods. 3 a 4 Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 

Slovenska 

141

Liberalizujeme sankcie spojené s následkami nelegálneho 

zamestnávania, pričom ustanovíme hornú aj spodnú hranicu pokút MPSVR SR

§ 6 Zákon č. 82/2005. Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

142
Predĺžime možnosť uzatvoriť zmluvu na dobu určitú z dvoch na tri roky

MPSVR SR
§ 48 ods. 2 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

143
Rozšírime výnimku bezplatnej výpomoci rodinných príslušníkov aj na 

viacosobové s. r. o. 
MPSVR SR

§ 2a Zákon č. 82/2005. Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

144

Znížime daňovo-odvodové zaťaženie v prípade súbehu živnosti a závislej 

práce MF SR

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

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

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

145
Zrovnoprávnime postavenie Komory kominárov a Cechu kachliarov, 

krbárov a kominárov
MV SR

Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska

146
Zjednodušíme evidenciu spotrebiteľských balení alkoholických nápojov

MF SR
§ 54 ods. 7 Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

147
Znížime frekvenciu školení protipožiarnej ochrany z 2 na 3 roky

MV SR
§ 21 ods. 1 písm. b) Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

148

Zúžime zoznam pôvodcov registratúry I. kategórie, ktorí musia 

vypracúvať registratúrne plány

MV SR

§ 16 ods. 2

§ 16 ods. 3

§ 4 ods. 1

§ 4 ods. 2

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

149

Povolíme predaj zmrzliny z pojazdných stánkov

MZ SR

§ 90 ods. 3

§2 ods. 1 písm. e)

§9 ods. 1. písm. d)

Potravinový kódex

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov

150

Zmeníme metodiku zoznamu kategorizovaných dietetických potravín 

tak, aby v nej neboli uvádzané konkrétne značky, ale jednotlivé druhy 

potravín

MZ SR

§ 38 ods. 1 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia

151

Liberalizujeme podmienky pre zápis do registra súdnych znalcov 

znížením počtu rokov praxe a rozšírením oblastí získania vzdelania MS SR

§ 5 ods. 1 písm. c), 

d), e)

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

152
Zavedieme výnimky pre zákaz z finančnej asistencie v prípade 

nadobudnutia akcií tretími osobami
MS SR

§ 161e Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

153

Zavedieme povinnosť pre stavebný úrad vopred špecifikovať všetky 

potrebné doklady pre úspešné ukončenie kolaudácie a rekolaudácie MDV SR

§ 45 ods. 2 Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe

154
Ustanovíme lehotu na oznámenie stanoviska dotknutého orgánu štátnej 

správy v rámci stavebného konania
MDV SR

§ 36 ods. 3 Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe

155

Zaradíme štátny sviatok pripadajúci na 1. september do kategórie 

štátnych sviatkov, ktoré nie sú zároveň dňami pracovného pokoja a 

namiesto toho zavedieme deň voľna pre voličov, pričom voľby sa budú 

konať vždy v piatok

MK SR

§ 1 písm. d) Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch

156

Zrušíme povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti byť vedení v 

zozname poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby za účelom 

vypracovania prevádzkového poriadku
MZ SR

§ 52 ods. 1 písm. b)

§ 52 ods. 5 písm. d) 

a e)

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

doplnení niektorých zákonov

157
Znížime pokuty týkajúce sa cookies na európske minimum MDV SR 

MIRRI SR

§ 124 Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách

158

Zúžime rozsah dokumentácie v oblasti jadrovej energetiky pri vydávaní 

územného rozhodnutia pre jadrové zariadenia a predĺžime platnosť 

územných rozhodnutí pre jadrové zariadenia

MŽP SR

§ 3 ods. 5 Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona 

159

Urýchlime procesy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie 

uprednostňovaním procesu konzultácií s MŽP SR, ktoré nemajú vplyv na 

prerušenie konania

MŽP SR

§ 63 

§ 18 ods. 2 

§ 37 ods. 8

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

160

Zúžime rozsah a pokiaľ je to možné aj povinnú kontrolu originality 

vozidiel MDV SR 

MV SR

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Vyhláška MDV SR č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly 

originality

161

Zlúčime kategórie prevádzok na účely uvedenia priestorov do prevádzky 

s cieľom liberalizácie schvaľovacích procesov stavebného úradu

MDV SR 

ÚGKK SR

príloha č. 10

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z, ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o 

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

162

Znížime počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre finančných 

sprostredkovateľov, analogicky ako v ČR, t. j. z 20 na 15 hodín
MF SR

§ 22 ods. 1 Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška MF SR č. 39/2018 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich 

finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

163
Umožníme uplatniť nárok na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu 

uplynutím už 4 a nie 6 mesiacov
MF SR

§ 79 ods. 6

§ 79a ods. 1

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

164
Zlúčime 3 výkazy DPH - daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný 

výkaz a nahradíme ho zasielaním jedného podania
MF SR

§ 78 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

165

Zrušíme povinnosť mať e-kasu pre neplatcov DPH

MF SR

§ 3 ods. 1 Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

166

Stanovíme výnimku z povinností povinnej osoby podľa zákona o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v odôvodnených prípadoch  
MF SR 

MV SR

§ 5 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

167
Umožníme daňovému subjektu predložiť doklady o nákupe a predaji 

spotrebiteľského balenia liehu v lehote 5 pracovných dní
MF SR

§ 54 ods. 19 Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

168
Upravíme povinnosť Colného úradu kontrolovať spotrebnú daň na tiché 

víno v prípade nulových sadzieb
MF SR

§ 63

§ 69

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov



169

Znížime frekvenciu zasielania prehľadov zo závislej činnosti z mesačnej 

na štvrťročnú MF SR

§ 39 ods. 9 písm. a) 

§ 49 ods. 2

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

170

Zrušíme e-kasu pre podnikateľov v taxislužbe, ktorí podnikajú cez 

aplikácie ako Uber/Bolt

MF SR

§ 3 ods. 1

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a 

doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 

zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

171

Upravíme režim zdaňovania zamestnaneckých akcií tak, že v prípade ich 

udelenia v rámci slovenskej spoločnosti, ktorá má svoju zahraničnú 

materskú spoločnosť, bude platiteľom dividendy z týchto akcií slovenská 

spoločnosť, t. j. zamestnávateľ zamestnanca, ktorý obdržal akcie, a to aj 

v prípade, ak tieto akcie obdržal od zahraničnej materskej spoločnosti

MF SR

§ 5 ods. 3 písm. b) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

172
Zavedieme univerzálnejšie povolenie na odber elektriny oslobodenej od 

dane
MF SR

§ 8 ods. 5 Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

173

Liberalizujeme evidenčné povinnosti v prípade výroby elektriny z 

obnoviteľných zdrojov, ktorá je oslobodená od spotrebnej dane MF SR

§ 14 Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

174

Liberalizujeme podmienky pre získanie povolenia na distribúciu alebo na 

predaj pohonných hmôt
MF SR

§ 25b Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

175

Rozšírime subjekty poskytujúce zaručenú konverziu dokumentov o 

daňových poradcov a audítorov MIRRI SR

§ 35 ods. 3 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

(zákon o e-Governmente) 

Vyhláška MIRRI SR č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii

176
Zjednotíme prístupy do informačných systémov verejnej správy

MIRRI SR
§ 6 ods. 1 písm. d) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

(zákon o e-Governmente)

177

Zrušíme povinnosť uvádzať minimálnu trvanlivosť pri nebalených 

výrobkoch 

MPRV SR

§ 3 ods. 1 písm. d)

Čl. 44 bod 1 písm. 

f)

Vyhláška MPRV SR č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z  25. októbra 2011 o 

poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

178

Nahradíme listinné podávanie ročného výkazu o plnení povinného 

podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

elektronickou verziou

MPSVR SR

§ 63 ods. 5 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

179

Umožníme vydávať doklady o kvalifikácii obslúh vybraných pracovných 

prostriedkov aj lektorom, ktorí sú zamestnancami podniku MPSVR SR

§ 16 ods. 1 písm. a) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

180
Predĺžime dobu platnosti preškolení pre držiteľov preukazov a osvedčení 

v oblasti BOZP z 5 na 10 rokov
MPSVR SR

§ 16 ods. 8 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

181
Zrušíme opakované školenia pre používanie vysokozdvižných vozíkov a 

nahradíme ich pravidelným zaškolením na pracovisku
MPSVR SR

§ 7 ods. 5 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

182
Zjednodušíme základnú dokumentáciu BOZP pri zriadení prevádzky a to 

len na používanie vybraných rizikových zariadení
MPSVR SR

§ 6 ods. 1 písm. c) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

183

Zúžime povinnosť archivácie dokumentácie, ktorá sa uchováva v rámci 

BOZP len na dokumentáciu o posledných absolvovaných školeniach MPSVR SR

§ 6 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

184
Ustanovíme jednu lekársku prehliadku k viacerým osvedčeniam o 

spôsobilosti 
MZ SR

§ 16 ods. 7 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

185

Umožníme jednoosobovým s. r. o. vykonávať bezpečnostnotechnickú 

službu dodávateľským spôsobom bez povinnosti získania oprávnenia od 

Národného inšpektorátu práce
MPSVR SR

§ 21 ods. 8 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

186
Zrušíme povinnosť tvorby koncepcie a programu realizácie politiky BOZP

MPSVR SR
§ 6 ods. 1 písm. k) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

187
Zrušíme povinnosť uvádzať zoznam školiteľov vo vzorovom projekte 

výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP
MPSVR SR

§ 27 ods. 10 písm. 

f)

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

188

Liberalizujeme povinné BOZP školenia pre 1. a 2. kategóriu 

zamestnancov znížením frekvencie oboznamovania sa s predpismi BOZP MPSVR SR

§ 7 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

189

Určíme zoznam odporúčaných dokumentov, ktoré môže inšpektorát 

práce pri kontrole žiadať MPSVR SR

§ 12 ods. 1 písm. d) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

190

Znížime pokuty podnikateľov a zavedieme inštitút druhej šance v zákone 

o inšpekcii práce MPSVR SR

§ 19 a nasl. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

191 Zdobrovoľníme rekreačné poukazy MPSVR SR § 152a Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

192
Zrušíme súčasné plynutie nárokov na odstupné a výpovednú dobu

MPSVR SR
§ 62 a nasl.

§ 76 a nasl.      

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

193
Zavedieme strop 6 mesiacov na maximálnu náhradu mzdy v prípade 

neplatného skončenia pracovného pomeru
MPSVR SR

§ 79 ods. 2 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

194

Umožníme zamestnávateľovi zaviesť pružný pracovný čas bez 

predchádzajúceho uzavretia kolektívnej zmluvy a bez predchádzajúcej 

dohody so zástupcami zamestnancov

MPSVR SR

§ 88 ods. 1 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

195

Znížime frekvenciu povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie 

zdravotného stavu zamestnanca pracujúceho v noci z 1 roka na 2 roky MPSVR SR

§ 98 ods. 3 písm. b) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

196

Zrušíme súbeh víkendových a nočných príplatkov s príplatkom za sviatok

MPSVR SR

§ 122 ods. 1

§ 122 ods. 2

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

197

Zefektívnime inštitút sezónneho zamestnávania tak, aby zohľadňoval len 

formu krátkodobého zamestnania 
MPSVR SR

§ 47 ods. 2

§ 223 

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

198 Zrušíme stupne náročnosti práce (§ 120 Zákonníka práce) MPSVR SR § 120 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

199
Prehodnotíme možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu len 1 

veriteľom s nesplatenou pohľadávkou
MS SR

§11 ods. 3

§ 3 ods. 2

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

200

Zavedieme povinnosť pre konkurzných a reštrukturalizačných správcov 

informovať veriteľov o začatí konkurzného a/alebo reštrukturalizačného 

konania MS SR

§ 14 ods. 3

§ 23 ods. 1

§ 106c ods. 3

§ 113 ods. 3

§ 118 ods. 1

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

201
Upravíme podmienky odbornej spôsobilosti pre získanie oprávnenia na 

vykonávanie viazanej živnosti „zasielateľstvo"

MDV SR 

MV SR

príloha č. 2 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

202
Zjednodušíme vykonávanie činnosti športového maséra MŠVVŠ SR 

MV SR

príloha č. 2 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

203
Zjednodušíme požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti potrebnej 

na založenie cestovnej kancelárie

MDV SR 

MV SR

príloha č. 2 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)



204
Preradíme prevádzkovanie cestovnej agentúry do zoznamu voľných 

živností

MDV SR 

MV SR

príloha č. 2 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

205
Preradíme sprievodcov cestovného ruchu do zoznamu voľných živností MDV SR 

MV SR

príloha č. 2 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

206
Zrušíme povinnosť pre prevádzkovateľov SBS preukazovať list 

vlastníctva alebo nájomnú zmluvu k stráženému objektu
MV SR

§ 56 ods. 3 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

207

Predĺžime lehotu na splnenie povinnosti prevádzkovateľa SBS oznámiť 

Krajskému riaditeľstvu policajného zboru zmeny všetkých údajov, ktoré 

uviedol v žiadosti o udelenie licencie z 15 na 30 dní
MV SR

§ 29 ods. 1 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

208

Liberalizujeme podmienky pre prepravu cenín v zákone o poskytovaní 

služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to znížením požiadaviek na 

skúšku typu CIT

MV SR

§ 4 ods. 3 Vyhláška MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

209
Znížime frekvenciu kontrol požiarnych uzáverov analogicky ako v ČR, 

teda z intervalu 3 a 6 mesiacov na raz za rok
MV SR

§ 9 ods. 6 Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 

prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

210

Umožníme otvorenie prevádzky po kolaudácii a zavedieme dodatočnú 

lehotu na nápravu zistených nedostatkov zo strany hygieny
MZ SR

§ 13 ods. 3 písm. c)

§ 13 ods. 4 písm. a)

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

doplnení niektorých zákonov

211
Zabezpečíme nastavenie splniteľných teplotných podmienok pri 

skladovaní potravín, a to rozšírením rozpätí

MPRV SR 

MZ SR

§ 9 ods. 3 písm. a) 

až c)

Výnos MPRV SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava 

Potravinového kódexu Slovenskej republiky

212

Zrušíme vybavovanie „hygieny" pre určité kategórie malých stánkov 

nachádzajúcich sa v priestoroch nákupných centier
MZ SR

§ 13 ods. 4 písm. a)

§ 52 ods. 1 písm. b)

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

doplnení niektorých zákonov

213

Umožníme otvorenie vybraných prevádzok iba na základe oznámenia o 

začatí prevádzky priestorov, bez návrhu na uvedenie priestorov do 

prevádzky a rozhodnutia hygieny

MZ SR

§ 52 ods. 1 písm. b) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

214

Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok z 

hľadiska ochrany a podpory zdravia pre zamestnancov 2. kategórie MZ SR

§ 30 ods. 1 písm. i) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

215
Odstránime duplicitnú evidenciu otvorených obalov potravín

MZ SR
§ 3 ods. 3 a ods. 4

príloha č. 2

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania

216

Zjednodušíme konanie podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia tak, aby nedochádzalo k jeho 

neúmernému predlžovaniu

MŽP SR

§ 13 ods. 3 Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

217

Zrušíme povinnosť predkladať štvrťročné výkazy o činnosti 

samostatného finančného agenta Národnej banke Slovenska

NBS

§ 1

§ 2

§ 3

§ 35 ods. 2

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2018 Z. z. o predkladaní výkazov o vykonávaní 

finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

218
Zvýšime limity pre povinnosť reportovať dáta Národnej banke Slovenska 

NBS
§ 35 ods. 2 Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

219

Znížime frekvenciu povinnosti samostatného finančného agenta 

informovať Národnú banku Slovenska o každej uzavretej zmluve s 

finančnou inštitúciou

NBS

§ 17 ods. 1 písm. l) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov

220
Predĺžime možnosť zaškolenia štátneho príslušníka z tretej krajiny až do 

vydania rozhodnutia o udelení prechodného pobytu
MPSVR SR

§ 23a ods. 1 písm. 

u)

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

221

Podmienime uloženie pokuty za porušenie povinností uvedených 

v zákone o ochrane pred požiarmi medzikrokom v podobe nesplnenia 

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
MV SR

§ 59 a nasl. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

222

Zavedieme možnosť absolvovať školenie zamestnancov o ochrane pred 

požiarmi prostredníctvom e-learningu a viesť záznam zo školenia 

zamestnancov o ochrane pred požiarmi v elektronickej podobe
MV SR

§ 30 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

223
Navrhujeme, aby sa pri podpisovaní zmlúv okrem KEPu používal aj iný 

druh elektronického podpisu

MS SR 

MIRRI SR

§ 40 ods. 4 a 5 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

224

Predĺžime lehotu na predaj zmrzliny z 24 na 72 hodín

MPRV SR

§ 86 Potravinový kódex

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov

225
Zavedieme viacerých zástupcov daňového subjektu, zákonného zástupcu 

alebo opatrovníka
MF SR

§ 9 ods. 3 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

226
Zrušíme zaznamenávanie kondičných jázd do JISCD po absolvovaní 

kompletného kurzu v autoškole
MDV SR

§ 2 ods. 1 písm. b) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

227
Zrušíme povinnosť autoškôl mať komunikačné zariadenie, ak inštruktor 

vystúpi z auta na cvičisku
MDV SR

§ 8 ods. 18 Vyhláška MDV SR č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

228
Zjednotíme terminológiu preukaz, osvedčenie a doklad v zákone o BOZP

MPSVR SR
§ 16 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

229

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa viesť a uchovávať evidenciu 

zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej, tretej alebo 

štvrtej kategórie práce

MZ SR

§ 30 ods. 1 písm. j)

ods. 2

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

doplnení niektorých zákonov

230

Zrušíme povinnosti podnikateľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona, ak 

nezamestnáva iné osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej alebo 

štvrtej kategórie

MZ SR

§ 30 ods. 6 písm. a) 

b) c) d)

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

doplnení niektorých zákonov

231

Upravíme povinnosť zamestnávateľa tak, aby na hygienu zasielal iba 

oznámenie o počtoch zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 

tretej a štvrtej kategórie

MZ SR

§ 30 ods. 1 písm. l) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

232
Umožníme elektronické zasielanie registračných prihlášok sociálneho 

poistenia
MPSVR SR

§ 226 ods. 6 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

233

Umožníme, aby vstupné školenie a overovanie vedomostí o ochrane 

pred požiarmi zamestnancov a osôb mohol vykonávať aj poverený 

zamestnanec

MV SR

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

234

Odstránime povinnosť zabezpečovať bezbariérový prístup do ambulancií 

zriadených na pracoviskách zamestnávateľov za účelom výkonu 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
MZ SR

Príloha 1 bod 2) Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na 

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení

235
Prehodnotíme hodnoty dlhodobej a krátkodobej záťaže teplom

MZ SR
Príloha č. 3 Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 

a chladom pri práci

236
Zdobrovoľníme povinnosť predkladania tovaru na puncovú kontrolu 

rýdzosti
MH SR

§ 10 Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov 

237

Odstránime MH SR ako rezortný orgán zo zoznamu navrhovaných 

činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie MH SR

Príloha č. 8 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

238

Znížime rozsah praktického vzdelávania pre kategóriu elektrické vozíky a 

vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton z 

24 na 16 hodín
MPSVR SR

Príloha č. 7 

bod F. 2 c)

Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a 

rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení 

predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej 

činnosti



239
Zrušíme zasielanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia 

zamestnávateľom do Sociálnej poisťovne 
MPSVR SR

§ 231 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

240

Oslobodíme príspevok zamestnávateľa na DDS zamestnanca od 

zdravotných odvodov
MPSVR SR 

MZ SR

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

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

241
Zrušíme oznamovaciu povinnosť zamestnávateľa pri pracovnej 

neschopnosti do 10 dní
MPSVR SR

§ 231 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

242

Spresníme postup týkajúci sa umiestňovania nových vedení alebo 

inštalovaní telekomunikačných zariadení na už existujúcu infraštruktúru 

prevádzkovateľov sietí

MDV SR

§ 26 ods. 1

§ 26 ods. 4

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

243
Predĺžime lehotu na preukazovanie splnenia podmienok technickej a 

odbornej spôsobilosti
ÚVO SR

§ 34 ods. 1 písm. a) 

a b)

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

244
Zavedieme valorizačné mechanizmy v zmluvách uzatváraných v rámci 

verejného obstarávania
ÚVO SR

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

245

Zavedieme možnosť na účely preukázania splnenia povinnosti 

zamestnávateľa oboznámenia s BOZP predpismi používať aj obyčajný 

elektronický podpis

MPSVR SR

§ 7 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

246

Obmedzíme povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie 

zdravotného rizika len na prípady, ak dôjde k významnej zmene 

pracovných podmienok

MZ SR

§ 30 ods. 1 písm. c) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

247

Umožníme regulovanému subjektu navrhnúť zápis poznámky o 

skutočnosti, že stavba v ochrannom pásme bola postavená v 

rozpore/bez súhlasu prevádzkovateľa siete/potrubia

ÚV SR 

ÚGKK SR

§ 39 Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

248

Umožníme prevádzkovateľovi distribučnej siete informovať odberateľa o 

výmene meradla aj elektronicky alebo SMS správou MH SR

§ 76 ods. 10 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

249

Rozšírime okruh osôb, ktoré sú povinné umožniť prevádzkovateľovi 

distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia alebo 

určeného meradla o vlastníka nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn
MH SR

§ 73 ods. 4 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

250

Zavedieme výnimku z povinnosti mať platnú STK pre vozidlá staršie ako 

30 rokov, ktoré sa nepohybujú po pozemných komunikáciách MDV SR

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

251
Odstránime povinnosť kuriérov absolvovať skúšku na hygiene v prípade, 

že ide o konečnú donášku potravín
MZ SR

§ 15 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

252

Zavedieme inštitút druhej šance pri menej závažných porušeniach a 

porušeniach technických povinností v zákone o potravinách MPRV SR

§ 28 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

253

Predĺžime lehoty tlakových skúšok a kontrol hasiacich prístrojov z 2 na 5 

rokov

MV SR

§ 18 ods. 3 písm. 

a) až c)

§ 21 ods. 1 písm. a) 

a b) 

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky 

prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a 

pojazdných hasiacich prístrojov

254
Predĺžime platnosť overenia vodomerov na 10 rokov

ÚNMS SR
Príloha č. 1 časť 1.3 Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. 

o meradlách a metrologickej kontrole

255
Zvýšime základnú sadzbu stravného určeného pre zamestnancov 

vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu do ČR
MF SR

Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

256

Navrhujeme, aby sa zákaz účasti vo verejnom obstarávaní preukazoval 

náhľadom do zoznamu vedeného Úradom pre verejné obstarávanie ÚVO SR

§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 183

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

257

Odstránime daňové prekážky pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení firmy

MF SR

§17b

§17c

§17d

§17e

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

258
Spresníme povinnosti dopravcov v oblasti výpočtu miezd vyslaných 

vodičov za účelom predchádzania pokutám
MPSVR SR

Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon 

prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

259
Zredukujeme náplň lekárskych prehliadok vykonávaných vo vzťahu k 

práci zaradenej do 3. alebo 4. kategórie
MZ SR

Vestník MZ SR 2016 

Čiastka 29-38

260
Znížime dobu odpisovania elektrobicyklov zo 6 na 2 roky

MF SR
§ 26 ods. 1

Príloha č. 1

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

261
Zrušíme povinnosť opätovného schválenia priestorov ambulancie 

hygienou
MZ SR

§ 52 ods. 1 písm. b) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

262
Navýšime počet hodín, ktoré môžu byť odpracované na dohodu o 

pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce 
MPSVR SR

§ 228a ods. 1 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

263

Umožníme uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru aj na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa 

autorského zákona

MPSVR SR 

MK SR

§ 233 ods. 4 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

264
Skrátime dobu odpisovania nehnuteľnosti zo 40 na 20 rokov

MF SR
§ 26 ods. 1

§ 27 ods. 1

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

265
Zjednodušíme proces vydávania modrých kariet

MPSVR SR
§ 21

§ 23

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

266
Posunieme zdanenie príjmu zo zamestnaneckých akcií a opcií na 

skutočnú realizáciu príjmu
MF SR

§ 9 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

267
Umožníme platcom DPH upraviť základ dane v prípadoch pohľadávok 

malej hodnoty
MF SR

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

268

Skrátime lehotu pre Cudzineckú políciu SR na vydanie rozhodnutia o 

schválení prechodného pobytu za účelom zamestnania alebo podnikania 

na maximálne 30 dní
MV SR

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky

269

Oslobodíme výnosy z nepravidelných kapitálových príjmov a ostatných 

príjmov od platenia zdravotných odvodov MZ SR

§ 10 ods. 1 písm. c) 

a d)

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

270

Zrušíme povinnosť požiadať NDS o zmenu údajov v evidencii úhrady 

diaľničnej známky pri zmene ŠPZ v dôsledku zmeny majiteľa vozidla MDV SR

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

271

Zavedieme zákonnú možnosť žiadať predkladanie projektov v anglickom 

jazyku pre grantové schémy s medzinárodným hodnotením MK SR

§ 3 ods. 2 písm. c) Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

272

Uznáme vysokoškolské štúdium prvého, druhého alebo tretieho stupňa 

zo zahraničných univerzít a/alebo certifikátov (Cambridge, IELTS, TOEFL, 

TOEIC) ako dôkaz o znalosti jazyka pre prácu v štátnej a verejnej správe
ÚV SR

§38 ods. 14 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

273

Automaticky uznáme diplomy zahraničných univerzít z prvej tisícky 

najlepších svetových univerzít (podľa QS World University Rankings®) 

bez potreby úradných prekladov

ÚV SR

§38 ods. 14 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

274

Udelíme výnimku pre absolventov bakalárskeho štúdia z prvej tisícky 

najlepších svetových univerzít (podľa QS World University Rankings®) 

ako ekvivalent vysokoškolského štúdia 2. stupňa pre účely funkčného 

zaradenia v štátnej službe

ÚV SR

§38 ods. 14 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

275 Predĺžime umorovanie straty firmy/SZČO z 5 na 10 rokov MF SR § 30 ods. 1 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov



276
Skrátime lehoty pre dobrovoľnú registráciu na platcovstvo DPH z 21 na 

15 dní od doručenia žiadosti
MF SR

§4 ods. 3. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

277
Zvýšime časovú dotáciu dohôd o pracovnej činnosti z 10 na 20 hodín 

týždenne
MPSVR SR

§ 228a ods. 1 písm. 

a)

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

278

Zavedieme možnosť valného zhromaždenia súkromných obchodných 

spoločností aj elektronicky, prípadne kombinovane a to prezenčne a 

elektronicky

MS SR

§ 126

§ 184

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

279

Zavedieme per rollam rozhodovania valného zhromaždenia súkromnej 

akciovej spoločnosti bez potreby použitia zaručeného elektronického 

podpisu

MS SR

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

280 Znížime minimálny vklad spoločníkov s. r. o. MS SR §109 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

281

Odstránime požiadavky na vyhotovenie notárskej zápisnice pri 

jednoosobových spoločnostiach a nahradíme ju overeným podpisom MS SR

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

282

Umožníme neadvokátskym subjektom (investorom) nadobudnúť podiel 

v advokátskej kancelárii, ak advokáti budú mať viac ako 60 % 

obchodného podielu alebo akcií danej advokátskej kancelárie.

MS SR

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

283
Odstránime zákaz sprostredkovania právnych služieb za odplatu

MS SR
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

284
Zrušíme zákaz používania porovnávacej reklamy advokátov

MS SR
§ 29b Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

285
Znížime požiadavky NBS na reporting "jednoduchých" platobných 

inštitúcií

MF SR 

NBS

§ 76 ods. 5 Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

286

Umožníme získanie licencie s podmienkou pre "jednoduché" platobné 

inštitúcie udeľovaných zo strany NBS
MF SR 

NBS

§ 64 ods. 2 písm. b)

§ 64 ods. 2 písm. p)

§ 77 ods. 7 a 8

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

287

Umožníme elektronickú komunikáciu a elektronické podpisovanie v 

licenčnom procese vo vzťahu k NBS MF SR 

NBS

§ 57 ods. 1

§ 64 ods. 1

§ 82

§ 98 ods. 10 a 11

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

288

Skrátime lehotu námietkového konania pri registrácii úžitkových vzorov
ÚV SR 

ÚPV SR

§ 38 ods. 4

§ 39 ods. 2

§ 40 ods. 2

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

289 Zrušíme povinnú garanciu platenú koordinačnému centru MŽP SR § 31a Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

290
Umožníme vydávanie schválenia prechodného pobytu za účelom 

podnikania aj zamestnania
MV SR

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

291
Určíme lehotu na vybavenie podaní zo strany NBS tak, aby došlo k 

zefektívneniu konania

MF SR 

NBS

§  89 Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

292
Zavedieme povinnosť pre NBS informovať podávateľa o stave vybavenia 

podnetu priebežne

MF SR 

NBS

§  89 Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

293
Zjednodušíme prístup do štatistického zberového portálu MF SR 

NBS

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

294

Znížime rozsah štatistického vykazovania jednoduchších platobných 

inštitúcií vo vzťahu k NBS

MF SR 

NBS

§ 83 ods. 7 Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Opatrenie NBS č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou 

zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou 

zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

295
Upravíme požiadavky na odbornú spôsobilosť konateľov ostatných 

platobných inštitúcií

MF SR 

NBS

§ 64 ods. 2 Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

296
Zavedieme výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku pre inovatívne 

firmy
MF SR

§ 26 ods. 12 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

297
Umožníme inovatívnym firmám odpočítavať daňovú stratu do výšky 

max. 100 % základu dane 
MF SR

§ 30 ods. 1 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

298
Rozšírime rozsah daňových výdavkov, ktoré je možné uplatniť pred ich 

zaplatením pre inovatívne firmy
MF SR

§ 17 ods. 19 písm. 

b)

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

299
Umožníme vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu pre viacerých 

držiteľov povolenia
MH SR

§ 9 ods. 3 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

300
Umožníme inštalovanie fotovoltaiky na budovu, ktorá je národnou 

kultúrnou pamiatkou
MDV SR

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

301
Zjednodušíme požiadavky na získanie živnostenského oprávnenia na 

výrobu tabakových výrobkov 

MV SR 

MPRV SR 

Príloha č. 2

§ 3

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákon č. 335/2011 Z.z. o tabakových výrobkoch

302
Zavedieme v zákone o odpadoch pojem druhotná surovina a definujeme 

povinnosti pri nakladaní s ňou
MŽP SR

§ 3 ods. 2 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

303
Povolíme vykonávanie pomocných prác v maloobchode počas dní 

pracovného pokoja
MPSVR SR

§ 94 ods. 5 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 


