
                        KILEČKO 2: Schválené opatrenia
Opatrenie Gestor

Názov právneho 
predpisu

Spôsob plnenia

Zlepšíme plynulosť dodávok plynu spresnením 
ustanovenia týkajúceho sa zákazu umiestňovania 
potrubného vedenia s horľavými alebo výbušnými 
látkami na moste, ktorý je súčasťou diaľnice, cesty 
alebo miestnej komunikácie

MDV SR Zákon č. 135/1961 Zb. o 
pozemných 
komunikáciách 
(cestný zákon)

splnené

Liberalizujeme povinnosť pilotov motorových a 
bezmotorových padákových a závesných klzákov 
absolvovať lekársku prehliadku u povereného 
lekára

MDV SR Zákon č. 143/1998 Z. z. 
o civilnom letectve 
(letecký zákon) 

akceptované 
uznesením

Zavedieme elektronickú formu faktúry ako 
preferovanú pre právnické osoby vo vzťahu k 
telekomunikačným službám

MDV SR Zákon č. 452/2021 Z. z. 
o elektronických 
komunikáciách

splnené

Prehodnotíme možnosť zakúpiť si diaľničnú známku 
na ľubovoľný počet dní, najviac 365 dní 

MDV SR Zákon č. 488/2013 Z. z. 
o diaľničnej známke

akceptované 
uznesením

Zavedieme pre autoškoly možnosť vyučovať aj 
dištančnou formou

MDV SR Vyhláška Ministerstva 
dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja 
SR č. 45/2016 Z. z., 
ktorou sa vykonáva 
zákon č. 93/2005 Z. z. 
o autoškolách

akceptované 
uznesením

Zrušíme povinnosť opravy vozidla v tzv. 
certifikovanom mieste opravy, a tým liberalizujeme 
aj podmienky pre autoservisy

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

splnené

Zrušíme požiadavku na prístrešok na autocvičisku a 
upravíme podmienky na hygienické zariadenie na 
autocvičisku

MDV SR Vyhláška Ministerstva 
dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja 
SR č. 45/2016 Z. z., 
ktorou sa vykonáva 
zákon č. 93/2005 Z. z. 
o autoškolách

akceptované 
uznesením

Zjednodušíme parametre platných územných 
plánov s cieľom urýchlenia rozvoja miest tak, že sa 
časť regulatívov v zákone uvedie, že je záväzná a 
zvyšok len odporúčacia, pričom v prípade absencie 
aktualizácie územného plánu v zákonnej lehote sa 
pozastaví možnosť výberu poplatku za rozvoj

MDV SR Zákon č. 50/1976 Z. z. o 
územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(stavebný zákon)

akceptované 
uznesením

Umožníme spracovať a predložiť územný plán 
širšiemu okruhu subjektov

MDV SR Zákon č. 50/1976 Z. z. o 
územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(stavebný zákon)

akceptované 
uznesením

Predĺžime platnosť osvedčenia o evidencii vozidla MDV SR Zákon č. 106/2018 Z. z. 
o prevádzke vozidiel v 
cestnej premávke

splnené

Obmedzíme používanie jednocentových a 
dvojcentových mincí v praxi

MF SR Zákon č. 18/1996 Z. z. o 
cenách

splnené
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Liberalizujeme povinnosť mať interné smernice a 
vnútorné predpisy

MF SR Zákon č. 186/2009 Z. z. 
o finančnom 
sprostredkovaní a 
finančnom 
poradenstve a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované 
uznesením

Umožníme vstup do fondu Friends and Family pre 
neprofesionálnych investorov

MF SR Zákon č. 203/2011 Z. z. 
o kolektívnom 
investovaní 

akceptované 
uznesením

Umožníme vrátenie zaplatenej DPH v prípade 
neuhradených pohľadávok

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

splnené

Spresníme preukazovanie nároku na odpočet DPH 
pri nadobudnutí tovaru v rámci medzinárodnej 
prepravy a to vyžadovaním medzinárodného 
nákladného listu (CMR) 

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

splnené

Zavedieme rovnaké pravidlá pre elektronickú 
faktúru na účely účtovníctva, aké platia v zákone o 
DPH (vierohodnosť, neporušiteľnosť, čitateľnosť)

MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve

splnené

Zdobrovoľníme zostavenie účtovnej závierky podľa 
IFRS 

MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov

akceptované § 
znením

Zjednodušíme elektronické uchovávanie účtovných 
dokladov zavedením jednoduchého a dostupného 
systému konverzie papierových dokladov do 
elektronickej podoby

MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve

splnené

Umožníme elektronickú archiváciu účtovníctva MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve

splnené

Upravíme podmienku potvrdenia o vedení účtu pre 
prijímateľov podielu zaplatenej dane iným 
hodnoverným preukazaním tejto skutočnosti

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

splnené

Zavedieme inštitút malého liehovaru MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z 
alkoholických nápojov

splnené

Zrušíme duplicitné oznamovacie povinnosti pri 
otvorení novej prevádzky (Živnostenský a Colný 
úrad)

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

splnené

Zmiernime vyvodzovanie zodpovednosti za 
oneskorené podanie prehľadu k dani zo závislej 
činnosti

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

splnené

Zavedieme inštitút druhej šance pri ukladaní pokút 
v daňovom poriadku

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

v legislatívnom 
procese

Zjednodušíme vydanie povolenia na predaj alkoholu MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. 
o spotrebnej dani z 
alkoholických nápojov

splnené

Sprístupníme saldokonto daňovníka na portáli 
Finančnej správy

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

splnené

Skrátime lehotu na možnosť vyrubiť daň pri 
odpočte daňovej straty zo 7 na 5 rokov

MF SR Zákon č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní 
(daňový poriadok)

splnené
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Skrátime lehotu na vyrubenie úroku z omeškania MF SR Zákon č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní 
(daňový poriadok)

v legislatívnom 
procese

Zavedieme zrýchlené odpisovanie nevymožiteľných 
pohľadávok aj pre mikrodaňovníkov účtujúcich v 
sústave podvojného účtovníctva

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

splnené

Predĺžime lehotu na zaslanie oznámenia o zrazení a 
odvedení dane a lehotu na vykonanie zrážky dane z 
15 na 30 dní

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

v legislatívnom 
procese

Z inštitútu mikrodaňovníka odstránime podmienku 
kontrolovanej transakcie 

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

akceptované 
uznesením

Zavedieme aplikáciu princípu „only once 
encoding“ –  poskytnutie informácie iba raz – v 
prípade finančnej kontroly a auditu 

MF SR Zákon č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a 
audite

bez potreby 
legislatívnej 

zmeny

Zabezpečíme včasné vrátenie dokumentácie 
povinnej osobe v nadväznosti na ukončenie 
finančnej kontroly a auditu

MF SR Zákon č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a 
audite

v legislatívnom 
procese

Zavedieme povinnosť zdôvodnenia zistených 
nedostatkov a vyhodnotenia námietok v správe/
čiastkovej správe pri finančnej kontrole a audite

MF SR Zákon č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a 
audite

v legislatívnom 
procese

Zrušíme povinnosť archivácie papierových faktúr a 
umožníme používať sken bez potreby preukázať 
zhodu skenu s originálom v prípade daňovej 
kontroly

MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve

splnené

Zavedieme maximálnu sadzbu dane pre niektoré 
skupiny pozemkov

MF SR Zákon č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych 
daniach a miestnom 
poplatku za 
komunálne odpady a 
drobné stavebné 
odpady v znení 
neskorších predpisov

akceptované § 
znením

Odstránime podmienku zamestnávania minimálne 
10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere 
potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu 
alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení

MF SR Zákon č. 530/2011 Z. z. 
o  spotrebnej dani z 
alkoholických nápojov 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Zrušíme oznamovaciu povinnosť podávať mesačný 
výkaz o bilancii liehovín Colnému úradu

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

splnené

Zrušíme povinnosť evidovať výber na e-kasa 
pokladniciach

MF SR Zákon č. 289/2008 Z. 
z. o používaní 
elektronickej 
registračnej 
pokladnice

v legislatívnom 
procese

Sprehľadníme zverejňovanú evidenciu rozhodnutí 
SOI tak, aby sa v nej podnikatelia a verejnosť 
dokázali dobre orientovať za účelom zvýšenia 
právnej istoty podnikateľskej obce

SOI akceptované 
uznesením 

Umožníme predaj nepotravinárskeho tovaru po 
uplynutí jeho expirácie

MH SR Zákon o ochrane 
spotrebiteľa

akceptované 
uznesením 

Liberalizujeme podmienky predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach

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

v legislatívnom 
procese
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Znížime byrokratickú záťaž účastníkov trhu s 
elektrinou a plynom vypustením viacerých 
informačných povinností

MH SR Vyhláška Ministerstva 
hospodárstva SR č. 
193/2014 Z. z. o 
rozsahu a postupe pri 
poskytovaní 
informácií 
nevyhnutných na 
výkon štátnej správy

akceptované 
uznesením 

Zrušíme sankcie za porušenie povinnosti uvádzať 
gramáž hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku

SOI akceptované 
uznesením 

Spresníme právnu úpravu týkajúcu sa 
reklamačného konania za účelom predchádzania 
udeľovaniu pokút

MH SR Zákon o ochrane 
spotrebiteľa

akceptované 
uznesením 

Upravíme povinnosť obchodníkov informovať 
zákazníka o nedostupnosti tovaru z akciového 
letáku

SOI akceptované 
uznesením 

Zavedieme elektronické oznámenie o spôsobe 
vybavenia reklamácie tovaru 

MH SR Zákon o ochrane 
spotrebiteľa

akceptované 
uznesením 

Odstránime duplicitnú úpravu náležitostí dokladu o 
kúpe v oblasti ochrany spotrebiteľa

MH SR Zákon o ochrane 
spotrebiteľa

akceptované 
uznesením 

Zosúladíme lehoty na ukladanie pokút a začatie 
konaní o uložení pokút voči podnikateľom v 
právnych predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa

MH SR Zákon o ochrane 
spotrebiteľa

akceptované 
uznesením 

Odstránime zodpovednosť prevádzkovateľa 
distribučnej siete a distribučnej sústavy za škodu, 
ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované § 
znením

Stanovíme lehotu na schválenie zmlúv o 
poskytovaní služieb posielaných na Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Znížime administratívne zaťaženie dodávateľov 
elektriny a plynu zjednotením reportingových 
povinností

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových 
odvetviach

v legislatívnom 
procese

Upravíme povinnosti regulovaného subjektu tak, 
aby sa vzťahovali len na regulované činnosti v 
elektroenergetike alebo plynárenstve

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Zrušíme vecnú reguláciu elektriny a plynu pre malé 
podniky

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových 
odvetviach 
Zákon č. 251/2012 Z. 
z. o energetike 

v legislatívnom 
procese

Zrušíme povinnosť predkladať osobitné obchodné 
podmienky dodávateľov elektriny poskytujúcich 
univerzálnu službu na schválenie Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví 

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Zákon č. 250/2012 Z. 
z. o  regulácii 
v sieťových odvetviach 

v legislatívnom 
procese
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Zvýšime transparentnosť schvaľovania 
prevádzkových poriadkov regulovaných subjektov 
uskutočnením verejnej konzultácie s účastníkmi 
trhu pred ich schválením

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

v legislatívnom 
procese

Odstránime duplicitnú povinnosť regulovaného 
subjektu podávať hlásenia o nevykonávaní činnosti, 
na ktorú má povolenie 

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Doplníme možnosť zmeniť cenové rozhodnutie aj 
z dôvodu výraznej zmeny ekonomických 
parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri schválení 
ceny

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Umožníme leasingovým spoločnostiam uzatvárať 
leasingové zmluvy s inými spoločnosťami aj 
prostredníctvom elektronických zariadení

MH SR Zákon č. 22/2004 Z. z. 
o  elektronickom 
obchode a o zmene a 
doplnení zákona č. 
128/2002 Z. z. o 
štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo 
veciach ochrany 
spotrebiteľa a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov v 
znení neskorších 
predpisov 

akceptované § 
znením

Doplníme ďalší dôvod na zmenu alebo zrušenie 
cenového rozhodnutia u regulovaných subjektov

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Znížime administratívnu záťaž týkajúcu sa 
povinného zverejňovania cenových návrhov u 
regulovaných subjektov

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Zmeníme okamih začatia vykonávania kontroly v 
sieťových odvetviach 

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením

Zjednodušíme proces schvaľovania prevádzkového 
poriadku a obchodných podmienok pre regulované 
subjekty

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Zákon č. 250/2012 Z. 
z. o  regulácii 
v sieťových odvetviach 

v legislatívnom 
procese

Zrušíme predkladanie evidencie sťažností podľa 
zákona o energetike

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované § 
znením
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Nahradíme povinnosť zasielania cenníkov dodávky 
elektriny a plynu Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví zasielaním informácie o ich zverejnení

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované § 
znením

Zrušíme povinnosť regulovaného subjektu do 30 dní 
od právoplatnosti rozhodnutia o povolení na 
podnikanie v energetike a tepelnej energetike 
predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do 
Obchodného registra

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Zákon č. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike

akceptované § 
znením

Znížiť počet dní uskladnenia elektromera po 
výmene (zo 60 dní v súčasnosti na 30 dní)

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované § 
znením

Sprecizujeme ustanovenia o technologickej vlastnej 
spotrebe v zákone o obnoviteľných zdrojoch 
energie za účelom nároku na podporu

MH SR Zákon č. 309/2009 Z. 
z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov 
energie a vysoko 
účinnej kombinovanej 
výroby

v legislatívnom 
procese

Liberalizujeme požiadavky na bezpečnosť textilnych 
vlákien vzhľadom na aktuálne právne predpisy

MH SR Vyhláška Ministerstva 
hospodárstva 
Slovenskej republiky 
č. 635/2005 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o 
požiadavkách na 
bezpečnosť textilných 
vlákien a priadzí, 
textilných, usňových a 
odevných výrobkov z 
textilu a usne 
určených na priamy 
styk s  pokožkou v  
znení vyhlášky č. 
466/2006 Z. z. 

akceptované 
uznesením 

Umožníme žiadateľom o stavebné povolenie zvoliť 
výhodnejšie dodávky tepla

MH SR Zákon č. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike

splnené

Odstránime byrokratickú záťaž spočívajúcu v 
požadovaní vydania nového potvrdenia o pôvode 
elektriny pri zmene údajov štatutárov

MH SR Zákon č. 309/2009 Z. 
z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov 
energie a vysoko 
účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov

akceptované § 
znením

Zabezpečíme súlad inštitútu námietok s obdobnými 
inštitútmi podľa osobitných predpisov v zákone o 
regulácii v sieťových odvetviach

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o regulácii v sieťových 
odvetviach

akceptované § 
znením

Zvýšime informovanosť laickej a odbornej 
verejnosti v oblasti regulácie v sieťových 
odvetviach  

MH SR Zákon č. 250/2012 Z. z. 
o  regulácii 
v sieťových odvetviach 
v znení neskorších 
predpisov

akceptované § 
znením
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Určíme zodpovednosť za poskytovanie údajov o 
elektrine Organizátorovi krátkodobého trhu s 
elektrinou (OKTE), ktorý prevádzkuje dátový sklad 
pre trh s elektrinou

MH SR Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike

v legislatívnom 
procese

Znížime počet dokladov potrebných k zmene 
priezviska na liste vlastníctva

MIRRI Zákon č. 177/2018 Z. z. 
o niektorých 
opatreniach na 
znižovanie 
administratívnej 
záťaže využívaním 
informačných 
systémov verejnej 
správy a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov (zákon proti 
byrokracii)

splnené

Umožníme, aby dokumenty z elektronickej 
schránky boli použiteľné na právne úkony bez 
dodatočnej administratívy - t. j. zaručenej 
konverzie 

MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej 
podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov 
verejnej moci (zákon o 
e-Governmente)

akceptované 
uznesením 

Zdokonalíme elektronický podpis s cieľom rozšíriť 
využívanie nižších foriem elektronického podpisu a 
rozvoja užitočných technologických riešení 

MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej 
podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov 
verejnej moci (zákon o 
e-Governmente)

akceptované 
uznesením 

Zabezpečíme, aby elektronicky podpísané 
dokumenty od orgánov verejnej správy bolo možné 
vytlačiť a použiť na právne účely bez potreby 
zaručenej konverzie

MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej 
podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov 
verejnej moci (zákon o 
e-Governmente)

akceptované 
uznesením 

Zjednodušíme prácu s elektronickými dokumentmi, 
ktoré prešli zaručenou konverziou tak, aby 
dokumenty ostali aj naďalej čitateľné 

MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej 
podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov 
verejnej moci (zákon o 
e-Governmente)

akceptované 
uznesením 

Zúžime povinnosť zaručenej konverzie dokumentov 
pre účely archivácie účtovníctva na dokumenty s 
vysokou mierou významnosti

MF SR Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve

splnené

Zavedieme alternatívnu možnosť prihlásenia sa do 
elektronickej schránky a to menom a heslom či 
mobilným kľúčom 

MIRRI Zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej 
podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov 
verejnej moci (zákon o 
e-Governmente)

akceptované 
uznesením 

Zrušíme povinnosť platiteľa úhrady nahlasovať 
druhé odberné miesto elektrickej energie RTVS

MK SR Zákon č. 340/2012 Z. z. 
o úhrade za služby 
verejnosti 
poskytované 
Rozhlasom a 
televíziou Slovenska a 
o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

splnené
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Zmeníme parameter pre výpočet koncesionárskych 
poplatkov pre zamestnávateľov

MK SR Zákon č. 340/2012 Z. z. 
o úhrade za služby 
verejnosti 
poskytované 
Rozhlasom a 
televíziou Slovenska

akceptované 
uznesením

Upravíme teploty skladovania mäsových výrobkov 
tak, že ich hodnoty neustanoví vyhláška, ale len 
výrobca 

MPRV SR Vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR č. 
83/2016 Z. z. o 
mäsových výrobkoch

akceptované 
uznesením

Zabezpečíme komplexné zníženie pokút v zákone o 
potravinách

MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách

akceptované 
uznesením

Zrušíme povinný podiel domácich produktov pri 
propagácii potravín

MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách

v legislatívnom 
procese

Umožníme predaj potravín aj po uplynutí dátumu 
minimálnej trvanlivosti

MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách

v legislatívnom 
procese

Umožníme označovať vybrané mäsové výrobky 
pojmom bezgluténový, ak sú naplnené podmienky 
pre použitie príslušného označenia v súlade s 
európskym právom

MPRV SR Výnos Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR a 
Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 
1187/2004 – 100, 
ktorým sa vydáva 
hlava Potravinárskeho 
kódexu SR upravujúca 
označovanie potravín 

v legislatívnom 
procese

Nastavíme jednotné pravidlá pre prípravu vzoriek a 
rozbory mäsových výrobkov na obsah mäsa

MPRV SR Vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR č. 
83/2016 Z. z. o 
mäsových výrobkoch

akceptované 
uznesením

Rozšírime kategorizáciu v skupinách výrobkov 
„Chlieb a Pečivo" vzhľadom na rozšírenie produktov 
určených na predaj

MPRV SR Vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR č. 
24/2014 Z. z. o 
pekárskych 
výrobkoch, 
cukrárskych 
výrobkoch a 
cestovinách

akceptované 
uznesením

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

v legislatívnom 
procese

Upravíme vyhlášku o pochutinách, jedlej soli, 
dehydrovaných pokrmoch, polievkových 
prípravkoch a o ochucovadlách v nadväznosti na 
vývoj požiadaviek trhu a nové zistenia

MPRV SR Vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR č. 
309/2015 Z. z. o 
pochutinách, jedlej 
soli, dehydrovaných 
pokrmoch, 
polievkových 
prípravkoch a o 
ochucovadlách

akceptované 
uznesením
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Zjednotíme evidenciu samostatne hospodáriacich 
roľníkov v obciach/mestách prostredníctvom 
jedného informačného systému

MPRV SR Zákon č. 105/1990 Zb. 
o súkromnom 
podnikaní občanov

akceptované 
uznesením

Prenesieme kompetenciu evidencie samostatne 
hospodáriacich roľníkov z obcí na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPRV SR Zákon č. 105/1990 Zb. 
o súkromnom 
podnikaní občanov

akceptované 
uznesením

Zavedieme definíciu vinohradov na terasách za 
účelom možnosti získania podpory 

MPRV SR Zákon č. 313/2009 Z. z. 
o vinohradníctve a 
vinárstve

akceptované 
uznesením

Umožníme samostatne hospodáriacim roľníkov 
elektronické vykonávanie zápisov do registra

MPRV SR Zákon č. 105/1990 Zb. 
o súkromnom 
podnikaní občanov

akceptované 
uznesením

Odstránime duplicity pri zasielaní dokumentov v 
rámci prepravy vinárskych produktov vo vzťahu k 
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a 
colnému úradu

MPRV SR Zákon č. 313/2009 Z. z. 
o vinohradníctve a 
vinárstve

akceptované 
uznesením

Vylúčime maloobchodné predajne potravín z 
povinnosti umiestniť osobitný kalibrovaný teplomer 
do každej chladničky a mrazničky na predajni/v 
sklade

MPRV SR Výnos Ministerstva 
pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky 
a Ministerstva 
zdravotníctva 
Slovenskej republiky 
z 12. apríla 2006 č. 
28167/2007-OL, 
ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej 
republiky upravujúca 
všeobecné požiadavky 
na konštrukciu, 
usporiadanie 
a vybavenie 
potravinárskych 
prevádzkarní 
a niektoré osobitné 
požiadavky na výrobu 
a predaj tradičných 
potravín a na priame 
dodávanie malého 
množstva potravín

v legislatívnom 
procese

Zjednodušíme skladovacie podmienky pri exporte a 
umiestňovaní mäsových výrobkov na domácom trhu 

MPRV SR Vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR č. 
83/2016 Z. z. o 
mäsových výrobkoch

akceptované 
uznesením

Znížime pokuty v zákone o neprimeraných 
podmienkach v obchode s potravinami

MPRV SR Zákon č. 91/2019 Z. z. o 
neprimeraných 
podmienkach v 
obchode s 
potravinami

akceptované 
uznesením

Odstránime neprimeranú podmienku v obchode s 
potravinami vypustením zákazu predaja pod 
nákupnú cenu

MPRV SR Zákon č. 91/2019 Z. z. o 
neprimeraných 
podmienkach v 
obchode s 
potravinami

akceptované 
uznesením
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Odstránime neprimeranú podmienku v obchode s 
potravinami vypustením zákazu nákupu za nižšiu 
cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady 
dodávateľa

MPRV SR Zákon č. 91/2019 Z. z. o 
neprimeraných 
podmienkach v 
obchode s 
potravinami 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

splnené

Spresníme ustanovenie týkajúce sa lehoty možnosti 
predaja porciovaných trvanlivých syrov

MPRV SR Výnos Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR a 
Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 
28167/2007-OL,  
ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej 
republiky upravujúca 
všeobecné požiadavky 
na konštrukciu, 
usporiadanie a 
vybavenie 
potravinárskych 
prevádzkarní a 
niektoré osobitné 
požiadavky na výrobu 
a predaj tradičných 
potravín a na priame 
dodávanie malého 
množstva potravín

akceptované 
uznesením

Upravíme nahlasovacie povinnosti včelárov pri 
kočovaní tak, aby nemuseli predvídať konkrétne 
dátumy kvitnutia medonosných rastlín

MPRV SR Vyhláška Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR č. 
285/2017 Z. z. o 
identifikácii a 
registrácii včelstiev

v legislatívnom 
procese

Zavedieme príručky, ktorými upravíme hygienické 
požiadavky pri predaji z dvora 

MPRV SR Zákon č. 152/1995 Z. z. 
o potravinách

akceptované 
uznesením

Znížime administratívnu záťaž zamestnávateľov 
zamestnancov v podobe zavedenia elektronizácie 
záznamu o oboznámení zamestnanca v oblasti BOZP

MPSVR 
SR

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

bez potreby 
legislatívnej 

zmeny

Uľahčíme poskytovanie sezónnej práce najmä v 
prípade odvetví ako sú cestovný ruch a 
poľnohospodárstvo

MPSVR 
SR

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

splnené

Zrušíme záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho 
stupňa pre zamestnávateľov

MPSVR 
SR

Zákon č. 2/1991 Z. z. o 
kolektívnom 
vyjednávaní

splnené

Zrušíme tlačivo „potvrdenie o rozsahu 
odpracovaných hodín" vo vzťahu k dohodárom 
evidovaným na úrade práce

MPSVR 
SR

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

bez potreby 
legislatívnej 

zmeny

Zjednodušíme predkladanie dokladov 
preukazujúcich náhradné plnenie zamestnávateľa 
za neplnenie povinnosti zamestnávania zdravotne 
postihnutých občanov

MPSVR 
SR

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

v legislatívnom 
procese

Znížime požiadavky na odbornú prax 
autorizovaného bezpečnostného technika z 3 rokov 
v predchádzajúcich 7 rokoch, na min. 1 rok v 
predchádzajúcich 3 rokoch

MPSVR 
SR

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

v legislatívnom 
procese
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Znížime frekvenciu oboznamovania zamestnanca s 
predpismi BOZP z 2 rokov na 3 roky

MPSVR 
SR

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

v legislatívnom 
procese

Zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre 
jednoosobové  
s. r. o., v ktorých je jediným zamestnancom konateľ

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

akceptované § 
znením

Upravíme súčasný model výpočtu mzdových 
príplatkov za prácu v noci a cez víkend

MPSVR 
SR

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

splnené

Zabezpečíme zamestnávateľovi sprístupnenie 
informácií týkajúcich sa PN zamestnanca v 
elektronickej podobe zo strany Sociálnej poisťovne

MPSVR 
SR

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

splnené

Stanovíme jasné pravidlá pre reprezentatívnosť 
zástupcov odborovej organizácie

MPSVR 
SR

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

splnené

Umožníme žiakom a študentom brigádovať počas 
posledných školských prázdnin pri ukončení 
školskej dochádzky

MPSVR 
SR

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

splnené

Rozšírime definíciu domáckej práce o inštitúty 
typické pre home-office

MPSVR 
SR

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

splnené

Odstránime potrebu existencie objektívnych 
prevádzkových dôvodov pri dočasnom prideľovaní 
zamestnancov medzi zamestnávateľmi (dcérskymi 
a materskými spoločnosťami)

MPSVR 
SR

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

splnené

Skrátime lehotu fiktívneho doručovania výpovede v 
prípade nenastúpenia do zamestnania

MPSVR 
SR

Zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce 
Zákon č. 324/2011 Z. z. 
o poštových službách

v legislatívnom 
procese

Zavedieme možnosť doručovania zápočtového listu 
aj elektronicky so súhlasom zamestnanca

MPSVR 
SR

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

v legislatívnom 
procese

Zjednodušíme možnosť podania elektronickej 
žiadosti o formulár A1, ktorým sa potvrdzuje, že 
zamestnanec podlieha iba slovenským právnym 
predpisom v oblasti sociálneho poistenia

MPSVR 
SR

Zákon č. 351/2015 Z. z. 
o cezhraničnej 
spolupráci pri 
vysielaní 
zamestnancov na 
výkon prác pri 
poskytovaní služieb 
Nariadenie (ES) 
Európskeho 
parlamentu a Rady č. 
883/2004 o  
koordinácii systémov 
sociálneho 
zabezpečenia

bez potreby 
legislatívnej 

zmeny

Zrušíme praktickú časť v rozsahu 10 hodín 
vyžadovanú v rámci vzdelávania viazačov bremien

MPSVR 
SR

Vyhláška MPSVR 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

v legislatívnom 
procese

11



Zrušíme povinnosť dodržiavať predpísanú 
frekvenciu čistenia okien na pracoviskách

MZ SR Nariadenie vlády SR č. 
391/2006 Z. z. o 
minimálnych 
bezpečnostných a 
zdravotných 
požiadavkách na 
pracovisko

akceptované 
uznesením

Rozšírime výnimku z nelegálneho zamestnávania v 
prípade možnosti výpomoci príbuzných aj pre firmy 
s viacerými spoločníkmi

MPSVR 
SR

Zákon č. 82/2005 o 
nelegálnej práci a 
nelegálnom 
zamestnávaní

v legislatívnom 
procese

Zabezpečíme možnosť zamestnávania cudzincov z 
tretích krajín aj v prípade, ak víza a pracovné 
povolenia úrady neobnovia v zákonnej lehote

MPSVR 
SR

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

akceptované 
uznesením

Zavedieme definíciu študenta do Zákonníka práce MPSVR 
SR

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

splnené

Umožníme uznávanie záverečného vyrovnania 
ziskov a strát (tzv. close-out netting) aj pri 
komoditných transakciách medzi obchodnými 
spoločnosťami

MS SR Zákon č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a 
reštrukturalizácii

akceptované 
uznesením

Upravíme podmienky pre živnostenské podnikanie 
od 16 rokov

MS SR Zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník

akceptované 
uznesením

Zrušíme povinné vedenie rezervného fondu v 
obchodných spoločnostiach

MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník

akceptované 
uznesením

Zavedieme možnosť vydávať rozličné druhy akcií 
(zakladateľské a investorské) spoločnostiam s 
premenlivým základným imaním 

MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník

akceptované 
uznesením

Upravíme konanie e-valných zhromaždení 
spoločností za účelom zvýšenia právnej istoty

MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník

akceptované 
uznesením

Zavedieme možnosť registrovania práva požadovať 
nadobudnutie akcií (shootout) obdobne, ako je to v 
prípade práva požadovať prevod akcií (drag along) 
pri jednoduchej spoločnosti na akcie 

MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník 
Zákon č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch 
a investičných 
službách

akceptované 
uznesením

Liberalizujeme test krízy a prehodnotíme 
ustanovenia o kríze spoločnosti a to konkretizáciou 
typov záväzkov, ktoré sa berú do úvahy

MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník

akceptované 
uznesením

Zavedieme povinnosť pre Obchodný register do 5 
pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré 
sú v ňom uvedené

MS SR Zákon č. 530/2003 Z. 
z. o obchodnom 
registri 

splnené

Upravíme moment nadobudnutia účinku prevodu 
väčšinového obchodného podielu 

MS SR Zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník

akceptované 
uznesením

Zjednodušíme ručenie zmenkami v prípade 
mzdových nákladov a to: 
1. znížením počtu subjektov, ktoré musia zmenkami 
ručiť 
2. skrátením času potrebného pre ručenie

MH SR Usmernenie pre 
prijímateľov k 
zabezpečeniu 
pohľadávky 
Poskytovateľa zo 
Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného 
finančného príspevku, 
verzia 2.1.

splnené

Upravíme podmienky povinnosti zápisu RČ/IČO 
spoločníkov do Obchodného registra, a to 
oslobodením od poplatku za zápis zmeny a úpravou 
dátumu, dokedy je možné zmenu vykonať

MS SR Zákon č. 530/2003 Z. 
z. o obchodnom 
registri

splnené 
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Zrušíme povinné získanie povolenia od 
inšpektorátu práce pri uzavretí zmluvy o 
profesionálnom vykonávaní športu maloletých

MŠVVŠ 
SR

Zákon č. 440/2015 Z. z. 
o športe

v legislatívnom 
procese

Rozšírime možnosti vypovedania zmluvy pre firmy 
zapojené do systému duálneho vzdelávania

MŠVVŠ 
SR

Zákon č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov

splnené

Zrušíme viazané živnosti na vykonávanie činnosti 
Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, 
kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 

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

akceptované § 
znením

Zavedieme možnosť prenosu EČV na nové vozidlo, 
možnosť prenosu EČV pri prepise vozidla do iného 
okresu, ako aj možnosť uchovať si EČV po odhlásení 
vozidla z evidencie

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

splnené

Zavedieme povinnosť zasielať rozhodnutia o 
pokutách udelených právnickým osobám len 
elektronicky cez portál slovensko.sk

MV SR Zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke

splnené

Zavedieme nové jednorazové evidenčné značky 
zhotovené z tvrdého papiera za účelom prevozu 
vozidla zákazníkom od predajcu na registráciu

MV SR Zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke

akceptované 
uznesením

Stanovíme hornú hranicu poplatkov za licencie na 
vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu

MH SR Zákon č. 145/1995 Z. z. 
o správnych 
poplatkoch

akceptované § 
znením

Zjednodušíme povinnosť hlásenia pobytu 
zahraničných hostí

MV SR Zákon č. 404/2011 Z. z. 
o pobyte cudzincov

akceptované 
uznesením

Predĺžime oprávnenie živnostenského úradu na 
zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu 
dobu z 2 na 4 roky od jej založenia

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

akceptované § 
znením

Znížime rozlišovanie počtu rokov praxe v odbore a 
príbuznom odbore

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

splnené

Zjednodušíme požiadavky na prevádzkovanie 
pohostinskej činnosti

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

splnené

Liberalizujeme podmienky vzdelania a praxe na 
prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej 
prípravy a poradenstva

MV SR Zákon č. 473/2005 Z. z. 
o poskytovaní služieb 
v oblasti súkromnej 
bezpečnosti (zákon o 
súkromnej 
bezpečnosti)

akceptované § 
znením

Skrátime lehotu na uchovávanie evidencie pre 
prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva v 
oblasti súkromnej bezpečnosti z 5 na 3 roky

MV SR Zákon č. 473/2005 Z. z. 
o poskytovaní služieb 
v oblasti súkromnej 
bezpečnosti (zákon o 
súkromnej 
bezpečnosti)

akceptované 
uznesením

Zrušíme pokutu Živnostenského úradu za 
neuvedenie registra a čísla zápisu na faktúre

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

splnené
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Zrušíme povinnosť vypracovať prevádzkový 
poriadok a ponecháme hygienické pravidlá len v 
medziach úpravy HACCP

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

akceptované 
uznesením

Rozšírime súčasné výnimky zo zmrazovania 
potravín na celú zeleninu a ovocie celkovo

MZ SR Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva č. 
533/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o 
požiadavkách na 
zariadenia 
spoločného 
stravovania

akceptované 
uznesením

Zabezpečíme zavedenie jednoznačných požiadaviek 
a postupov týkajúcich sa počiatočnej dojčenskej 
výživy a následnej dojčenskej výživy 
prostredníctvom priameho odkazu na právo EÚ

MZ SR Výnos Ministerstva 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR a 
Ministerstva 
zdravotníctva SR z 25. 
júla 2007 č. 
16826/2007-OL, 
ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového 
kódexu Slovenskej 
republiky upravujúca 
požiadavky na 
potraviny na osobitné 
výživové účely a na 
výživové doplnky

akceptované 
uznesením

Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vydávať 
interný predpis týkajúci sa pracovného postupu 
počas horúcich/studených dní

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

akceptované 
uznesením

Zrušíme povinnosť mať v gastroprevádzkach zvlášť 
toaletu pre zamestnancov a pre zákazníkov 
alternatívne navýšime počet miest na sedenie/
počet zamestnancov na zmene, ku ktorým 
postačuje jeden záchod spoločný pre mužov aj ženy

MZ SR Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR  
č. 533/2007 o 
podrobnostiach o 
požiadavkách na 
zariadenia 
spoločného 
stravovania

akceptované 
uznesením

Liberalizujeme hygienické požiadavky v 
gastroprevádzkach a to stanovením nižšieho počtu 
umývadiel

MZ SR Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR  
č. 533/2007 o 
podrobnostiach o 
požiadavkách na 
zariadenia 
spoločného 
stravovania

akceptované 
uznesením

Upresníme parametre pre zaradenie zamestnanca 
do 2. kategórie rizika, aby do týchto PZS 
nezaraďovali tie, ktoré patria do 1. kategórie, na 
ktorú sa neviaže toľko povinností, okrem iného aj 
pravidelné posudzovanie zdravotného rizika 

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

akceptované 
uznesením

Umožníme elektronické vyhotovenie záznamu o 
posúdení rizika z expozície faktorom práce a 
pracovného prostredia

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

akceptované 
uznesením
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Zrušíme povinnosť podávať žiadosť na odstránenie 
azbestu pred začiatkom výkonu práce a nahradíme 
ju oznamovacou povinnosťou

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

akceptované 
uznesením

Zabezpečíme predvídateľnosť pri predkladaní 
dokumentov a príloh vyžadovaných RÚVZ za účelom 
zvýšenia právnej istoty podnikateľov

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

akceptované 
uznesením

Odstránime goldplating liberalizáciou povinnosti 
mať sklad organického odpadu pre malé prevádzky

MZ SR Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR  
č. 533/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o 
požiadavkách na 
zariadenia 
spoločného 
stravovania

akceptované 
uznesením

Aktualizujeme postup posudzovania fyzickej záťaže 
pri práci s cieľom vyňatia pracovných pozícií s 
nízkou fyzickou záťažou z povinností určenia 
neprijateľných pracovných polôh 

MZ SR Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 
542/2007 Z. z. 
podrobnostiach o 
ochrane zdravia pred 
fyzickou záťažou pri 
práci, psychickou 
pracovnou záťažou a 
senzorickou záťažou 
pri práci

akceptované 
uznesením

Zrovnoprávnime podmienky predaja pre 
slovenských predajcov respirátorov so 
zahraničnými distribútormi

MZ SR Zákon č. 69/2020 Z. z. 
o mimoriadnych 
opatreniach v 
súvislosti so šírením 
nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 v 
oblasti zdravotníctva 
a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré 
zákony

splnené

Zavedieme možnosť predaja bezdymových 
výrobkov online

MZ SR Zákon č. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov

akceptované § 
znením

Zrušíme vyhradené nákupné časy pre seniorov v 
malých prevádzkach s výmerou predajnej plochy do 
30 m2

MZ SR Vyhláška Úradu 
verejného 
zdravotníctva 
Slovenskej republiky, 
ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri 
ohrození verejného 
zdravia k 
obmedzeniam 
prevádzok a 
hromadných podujatí

splnené

Zrýchlime realizáciu líniových vodných stavieb 
aplikáciou obdobnej úpravy, aká je ustanovená v 
zákone o energetike a spružnením vydávania 
rozhodnutí

MŽP SR Zákon č. 442/2002 Z. 
z. o verejných 
vodovodoch a 
kanalizáciách

splnené

Zabezpečíme vydávanie preukazu o odbornej 
spôsobilosti geológov na dobu neurčitú

MŽP SR Zákon č. 569/2007 Z. z. 
o geologických 
prácach (geologický 
zákon)

v legislatívnom 
procese

15



Odstránime duplicity hlásení veľkých a stredných 
zdrojov znečisťovania  
MŽP SR tak, aby boli predmetom len jedného zákona 
a teda jedného postupu (dnes ide o trojitú úpravu – 
zákon o ovzduší, zákon o zhromažďovaní, 
uchovávaní a šírení informácií o ŽP a zákon o 
živnotnom prostredí) v súlade s princípom „1x a 
dosť“

MŽP SR Zákon č. 137/2010 Z. z. 
o ovzduší

akceptované 
uznesením

Zrušíme povinnosť oznamovať plánovaný termín 
oprávnenej technickej činnosti

MŽP SR Zákon č. 137/2010 Z. z. 
o ovzduší

akceptované 
uznesením

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľa predkladať 
doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej 
technickej činnosti

MŽP SR Zákon č. 137/2010 Z. z. 
o ovzduší

akceptované 
uznesením

Znížime zaťaženie podnikateľov spojené so 
získavaním súhlasu orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva v prípade odovzdávania 
odpadov vhodných na využitie v domácnosti

MŽP SR Zákon č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch

akceptované 
uznesením

Zrušíme ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s 
ním a zjednotíme evidenciu odpadov

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

v legislatívnom 
procese

Zrušíme platenie poplatku pri recyklácii 
odpadového oleja

SŠHR SR Zákon č. 218/2013 Z. z. 
o núdzových zásobách 
ropy a ropných 
výrobkov a o riešení 
stavu ropnej núdze a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

splnené

 Znížime počet respondentov pre mesačné 
podávanie hlásení INTRASTAT

ŠÚ SR Vyhláška 
Štatistického úradu 
SR č. 292/2020 Z. z., 
ktorou sa vydáva 
Program štátnych 
štatistických zisťovaní 
na roky 2021 až 2023 v 
znení vyhlášky č. 
393/2021 Z. z.

splnené

Znížime administratívnu záťaž nebankových 
finančných inštitúcií zrušením niektorých 
štatistických výkazov a znížením počtu 
respondentov

ŠÚ SR Vyhláška 
Štatistického úradu 
SR č. 292/2020 Z. z., 
ktorou sa vydáva 
Program štátnych 
štatistických zisťovaní 
na roky 2021 až 2023

splnené

Zabezpečíme technické odstránenie chybových 
hlásení v Ročnom závodnom výkaze produkčných 
odvetví

ŠÚ SR Vyhláška ŠÚ SR č. 
292/2020 Z. z., ktorou 
sa vydáva Program 
štátnych štatistických 
zisťovaní 
na roky 2021 až 2023

splnené

Zjednodušíme metodiku vypĺňania štatistického 
vykazovania

ŠÚ SR Vyhláška ŠÚ SR č. 
292/2020 Z. z., ktorou 
sa vydáva Program 
štátnych štatistických 
zisťovaní 
na roky 2021 až 2023

splnené
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Zverejníme „náhodný" kľúč výberu spravodajských 
jednotiek

ŠÚ SR Zákon č. 540/2001 Z. z. 
o štátnej štatistike

splnené

Znížime frekvenciu štatistického vykazovania a 
zrušíme niektoré štvrťročné zisťovania - konkrétne 
znížime 374 ukazovateľov trvalo, pri 870 
ukazovateľoch znížime frekvenciu výkazníctva z 1 
na 3 roky

ŠÚ SR Zákon č. 540/2001 Z. z. 
o štátnej štatistike

splnené

Zrušíme podmienku časovo obmedzenej platnosti 
povinného overenia na 10 rokov pre prepravné 
sudy

ÚNMS 
SR

Vyhláška Úradu pre 
normalizáciu, 
metrológiu a 
skúšobníctvo č. 
161/2019 Z. z. o 
meradlách a 
metrologickej 
kontrole

v legislatívnom 
procese

Spresníme kalibráciu ciachovaných teplomerov v 
chladničke a mrazničke tak, že jej lehotu si bude 
stanovovať len používateľ

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii 
Vyhláška Úradu pre 
normalizáciu, 
metrológiu a 
skúšobníctvo SR č. 
161/2019 Z. z. o 
meradlách a 
metrologickej 
kontrole 
Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva č. 
533/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o 
požiadavkách na 
zariadenia 
spoločného 
stravovania

v legislatívnom 
procese

Upravíme podmienky akreditácie v Slovenskej 
národnej akreditačnej službe tak, aby boli 
prijateľné aj pre menších podnikateľov

ÚNMS 
SR

Zákon č. 505/2009 Z. 
z. o akreditácii 
orgánov 
posudzovania zhody a 
o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované 
uznesením 

Spresníme povinnosti spojené s váhami v školských 
jedálňach v závislosti od účelu ich použitia - 
overenie meradla sa bude vzťahovať len na 
obmedzený počet váh

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované 
uznesením 

Znížime frekvenciu povinného overovania určených 
meradiel

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii 
Vyhláška Úradu pre 
normalizáciu, 
metrológiu a 
skúšobníctvo SR č. 
161/2019 o meradlách 
a metrologickej 
kontrole

v legislatívnom 
procese

Predĺžime overenie platnosti elektromechanických 
elektromerov

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii

v legislatívnom 
procese

Znížime administratívnu záťaž žiadateľov o 
autorizáciu

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii

v legislatívnom 
procese

Zrušíme niektoré požiadavky pri žiadosti o 
registráciu podľa zákona o metrológii

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii

v legislatívnom 
procese
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Zúžime rozsah informačných povinností pre 
autorizované osoby podľa zákona o metrológii

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii

v legislatívnom 
procese

Zrušíme obmedzenia pri možnosti ukladania nižších 
blokových pokút podľa zákona o metrológii

ÚNMS 
SR

Zákon č. 157/2018 Z. z. 
o metrológii

v legislatívnom 
procese

Umožníme bezplatné poskytnutie pôvodných 
slovenských technických noriem alebo pôvodných 
technických normalizačných informácií

ÚNMS 
SR

Zákon č. 60/2018 Z. z. 
o technickej 
normalizácii

akceptované § 
znením

Odstránime obsolétne ustanovenia zo zákona o 
podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko 
účinnej kombinovanej výroby

ÚRSO Zákon č. 309/2009 Z. 
z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov 
energie a vysoko 
účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov 

Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované § 
znením

Znížime byrokratickú záťaž pre správcov bytových 
domov v oblasti dodávky elektrickej energie do 
spoločných častí bytových domov

ÚRSO Vyhláška ÚRSO č. 
181/2020 Z. z., ktorou 
sa mení a dopĺňa 
vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových 
odvetví č. 24/2013 Z. 
z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá 
pre fungovanie 
vnútorného trhu s 
elektrinou a pravidlá 
pre fungovanie 
vnútorného trhu s 
plynom v znení 
neskorších predpisov 

splnené

Umožníme stanoviť dynamické ceny/sadzby v 
energetike

ÚRSO Vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových 
odvetví č. 18/2017 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje 
cenová regulácia v 
elektroenergetike a 
niektoré podmienky 
vykonávania 
regulovaných činností 
v  elektroenergetike

v legislatívnom 
procese

Minimalizujeme zásahy do obchodnoprávnych 
vzťahov medzi dodávateľom a jeho zákazníkmi - 
podnikateľmi v oblasti energetiky

ÚRSO Vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových 
odvetví č. 24/2013 Z. 
z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá 
pre fungovanie 
vnútorného trhu s 
elektrinou a pravidlá 
pre fungovanie 
vnútorného trhu s 
plynom

akceptované 
uznesením 
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Zavedieme právo dodávateľa elektriny/plynu 
započítať vzniknutý preplatok voči ostatným 
pohľadávkam podľa zmluvy

ÚRSO Zákon č. 309/2009 Z. 
z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov 
energie a vysoko 
účinnej kombinovanej 
výroby a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov 

Zákon č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov

akceptované § 
znením

Zrušíme účtovanie cien so spätnou účinnosťou v 
oblasti dodávky elektriny

ÚRSO Vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových 
odvetví č. 24/2013 Z. 
z., ktorou sa 
ustanovujú pravidlá 
pre fungovanie 
vnútorného trhu s 
elektrinou a pravidlá 
pre fungovanie 
vnútorného trhu s 
plynom

akceptované 
uznesením 
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