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1. Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2023 

Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila dňa 6.12.2022 novelu zákona o dani z príjmov, ktorou 

sa menia aj určité ustanovenia zákona o správe daní („daňový poriadok“). Navrhované zmeny v zákone o dani 

z príjmov a v daňovom poriadku sme podrobnejšie uviedli v predchádzajúcom vydaní nášho Newslettera. 

V tomto vydaní uvádzame sumár najdôležitejších zmien v schválených zákonoch. Novelizovaný zákon o dani 

z príjmov nadobúda účinnosť 1.1.2023 a niektoré vybrané ustanovenia zákona až od 1.1.2024. 

 

Najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov  sú nasledovné: 

 

1) Transferové oceňovanie  

 

- precizuje sa definícia ekonomicky prepojenej osoby a kontrolovanej transakcie;  

- spresňujú sa pravidlá pri úprave základu dane v prípade nedodržania princípu nezávislého vzťahu 

a pravidlá pre zahrňovania nákladov vynaložených inou závislou osobou do základu dane daňovníka; 

- za účelom zníženia administratívnej záťaže malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou sa 

zavádza tzv. „bezpečný prístav“ vo výške 10 000 eur, s výnimkou pôžičiek a úverov, ktoré budú 

považované za významnú kontrolovanú transakciu, ak ich istina presiahne 50 000 eur; 
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- z dôvodu zabezpečenia právnej istoty pri uplatňovaní pravidiel transferového oceňovania sa do zákona 

dopĺňa odkaz na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní; 

- v prípade, že ceny použité daňovníkom pri transakciách so závislými osobami nebudú v súlade s princípom 

nezávislého vzťahu, v prípade daňovej kontroly bude jeho základ dane upravený „na medián“ zistených 

nezávislých porovnateľných hodnôt; 

- pri vydávaní rozhodnutí o bilaterálnych a multilaterálnych odsúhlaseniach použitia metódy ocenenia, sa 

dopĺňa možnosť vydať rozhodnutie aj na viac ako päť zdaňovacích období, ak sa kompetentné orgány 

dohodli na použití metódy ocenenia aj za zdaňovacie obdobia pred podaním žiadosti, 

- transferovú dokumentáciu bude možné predložiť aj v cudzom jazyku, pričom v prípade, ak by správca dane 

požadoval dokumentáciu v štátnom jazyku, daňovník ju bude povinný predložiť do 15 dní od doručenia 

výzvy správcu dane; 

- zahraniční daňovníci, ktorí podnikajú na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne, budú môcť pri 

určovaní základu dane tejto stálej prevádzkarne vychádzať zo zahraničnej evidencie (napr. z účtovníctva 

vedeného v zahraničí), a teda počíta sa v danom prípade s akruálnym princípom a nie hotovostným 

princípom; 

- upravuje sa tiež postup zahrnutia príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov), ktoré sú vykázané po zániku 

stálej prevádzkarne, do základu dane. 

 

2) Limitácia daňovej uznateľnosti úrokov 

 

- s účinnosťou od 1.1.2024 sa zavádza nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov (rozdiel medzi 

výnosovými a nákladovými úrokmi) zahrňovaných do základu dane; 

- limitácia sa uplatní len v prípade daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov bude vyššia ako 

3 000 000 eur, t.j. základ dane sa zvýši o sumu, o ktorú čisté úrokové náklady presiahnu 30 % ukazovateľa 

EBIDTA; 

- čisté úrokové náklady nezahrnuté do základu dane v príslušnom zdaňovacom období bude možné 

odpočítať od základu dane v najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach; 

- nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov sa bude uplatňovať prednostne pred pravidlami nízkej 

kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov a nevzťahuje sa na banky a poisťovne.  

 

3) Ostatné 

 

- správca dane bude registrovať z úradnej moci na daň z príjmov daňovníkov zapísaných do obchodného 

a živnostenského registra a podľa oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného 

riaditeľstva SR; 

- úpravy základu dane, ktoré vyplývajú z implementácie medzinárodných štandardov pre finančné 

výkazníctvo IFRS 9 a IFRS 17, sa zahrnú do základu dane rovnomerne počas troch zdaňovacích období, 

a to počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1.1.2023; 

- umožňuje sa douplatňovať celý nárok na daňový bonus na vyživované dieťa v prípade, ak základ dane 

daňovníka nepostačuje na uplatnenie celej výšky daňového bonusu. Uplatnenie daňového bonusu bude 
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možné vykonať výlučne cez daňové priznanie, a to tak, že na účely posúdenia nároku na daňový bonus sa 

do úhrnu príjmov započíta základ dane obidvoch oprávnených osôb vyživujúcich dieťa; 

- od 1.1.2023 do 31.12.2024 bude mesačný daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov, vo 

výške 50 eur a ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov, mesačný daňový bonus bude vo výške 140 eur; 

- výnosy z dlhopisov (s výnimkou štátnych dlhopisov) plynúce právnickým osobám s obmedzenou daňovou 

povinnosťou (nerezidentom) v SR, sa budú považovať za zdroj príjmu zo SR a budú zdaňované zrážkovou 

daňou. Takto vybranú daň bude možné považovať za preddavok na daň; 

- hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na 

zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov sa považuje za príjem 

oslobodený od dane; 

- novela zákona tiež upravuje zánik pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej 

reštrukturalizácii. Pohľadávka bude daňovým výdavkom u veriteľa v prípade, ak je schválený preventívny 

reštrukturalizačný plán a bude rozsahu, v akom je záväzok odpustený.  

 

V daňovom poriadku boli schválené nasledovné významné zmeny: 

 

- s účinnosťou od 1.1.2024 sa pri ukladaní pokút zavádza tzv. „druhá šanca“, na základe ktorej správca dane 

pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, pri prvom porušení daňového poriadku neuloží, 

ale najskôr vyzve daňový subjekt na splnenie povinností spolu s upozornením, že pri ďalšom porušení mu 

už pokuta uložená bude. Správny delikt bude osobitne posudzovaný colným úradom a daňovým úradom; 

- s účinnosťou od 1.1.2024 sa skráti lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku, a 

to tak, že úrok bude môcť správca dane uložiť iba do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok 

uhradený. 

 

 

2. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 

Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila dňa 6.12.2022 aj návrh novely zákona o dani z pridanej 

hodnoty („zákona o DPH“), o ktorej sme informovali v predchádzajúcom Newsletteri. Novela zákona o DPH 

bola schválená v pozmeňujúcom znení, nakoľko niektoré pôvodne navrhované zmeny neboli prijaté alebo boli 

prijaté v upravenom znení.   

 

Prinášame Vám stručný prehľad najdôležitejších doplnení a zmien zákona o DPH: 

 

- Novela zákona o DPH prináša zmenu v § 53b, ktorou sa zavádza povinnosť pre odberateľa vykonať 

opravu odpočítanej DPH z nakúpených tovarov alebo služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, 

ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti. 

 

- Na prechodné obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 sa bude uplatňovať znížená sadzba DPH vo výške 10 % 

na vybrané služby. Konkrétne ide o prepravu osôb pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, 

sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a umelých kúpalísk ako aj reštauračné 
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a stravovacie služby. Cieľom tohto opatrenia je podpora regionálnych ekonomík, sprístupnenie 

uvedených aktivít pre širokú verejnosť a podpora sektoru reštauračných a stravovacích služieb.  

 

- Novela zavádza povinnosť podať daňové priznanie pre osobu, ktorá si nesplnila povinnosť podať 

žiadosť o registráciu pre DPH alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene. Zmena nastáva v dĺžke 

obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie. Ak toto oneskorenie trvá viac ako 21 dní, 

vzniká povinnosť podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť táto osoba platiteľom. Táto 

povinnosť sa vzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, 

bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.  

 

- Upustenie od povinnosti registrácie za platiteľa DPH po prekročení obratu 49 790 eur, ak zdaniteľná osoba 

poskytuje výlučne dodania tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od DPH. 

 

- Ostatné zmeny s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia niektorých nedostatkov 

zákona, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ide napríklad o podrobnejšie vysvetlenie, čo sa na účely 

zákona o DPH považuje za zásielku malého charakteru, ktorej dovoz je oslobodený od DPH; nová definícia 

nevymožiteľnej pohľadávky; spôsob stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom 

presne vymedzeného tovaru; zrušenie povinnosti podávania prázdneho daňového priznania v prípade 

prvého odberateľa v rámci schémy trojstranného obchodu; zmena lehoty na zaplatenie dane pri 

nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu; zosúladenie postupu pri vymeraní 

úroku z omeškania týkajúceho sa dane pri dovoz tovaru s úrokom z colného dlhu. 

 

- S účinnosťou od 1.1.2024 sa zavádza nová záznamová povinnosť pre poskytovateľov platobných 

služieb, cez ktorých sa realizujú platby za dodané tovary alebo služby – k tejto zmene dochádza 

predovšetkým transpozíciou smernice Rady EÚ, ktorej hlavným cieľom je boj proti daňovým únikom 

vzniknutým pri cezhraničnom elektronickom obchode, pri ktorom dochádza k situáciám, kedy sa zákazník 

nachádza v jednom členskom štáte EÚ a dodávateľ tovarov alebo služieb sa nachádza v inom členskom 

štáte, prípadne v treťom štáte, pričom celý nákup sa realizuje v online priestore.  

 

Účinnosť tejto novely zákona je od 1.1.2023, okrem záznamovej povinnosti pre vybraných poskytovateľov 

platobných služieb, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2024. 

 

 

3. Schválená novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

Aktuálna energetická kríza a s tým spojený prudký nárast cien energií a inflácie nepriaznivo ovplyvnil všetky 

členské štáty EÚ. V dôsledku tejto situácie EÚ prijala nariadenie, ktoré sa zaoberá vysokými cenami energií a 

ktorého súčasťou je aj otázka tzv. stropu trhových príjmov a rozdelenia nadmerných príjmov a príjmov z 

preťaženia medzi konečných spotrebiteľov elektriny. Novelou zákona sa zavádza odvod z nadmerných 

príjmov pre určité subjekty vyrábajúce elektrinu, ale aj dotácie na pokrytie rozdielu cien tepla. 

 

Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je tuzemská i zahraničná fyzická a právnická osoba, ktorá území SR: 
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• vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe povolenia, 

• nakupuje a predáva elektrinu na základe povolenia na dodávku elektriny, 

• je priamo alebo nepriamo prepojená s iným platiteľom odvodu, 

• dodáva elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou 

 

Predmetom odvodu je nadmerný príjem z predaja elektriny vyrobenej na území Slovenska a dodanej do 

elektrizačnej sústavy. Výška odvodu je stanovená na 90 % nadmerného príjmu. 

 

Odvodovými obdobiami odvodu z nadmerných príjmov sú jednotlivé kalendárne mesiace v období od 

1.12.2022 do 31.12.2024, pričom platiteľ odvodu je povinný podať elektronicky oznámenie o odvode a zaplatiť 

odvod do 25. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí odvodového obdobia. Finančné 

riaditeľstvo zverejní vzor tlačiva oznámenia o odvode z nadmerných príjmov na svojom webovom sídle. 

 

Schválené znenie zákona o energetike dopĺňa aj zákon o dani z príjmov, v ktorom sa ustanovuje, že odvod z 

nadmerných príjmov je daňovým výdavkom. Zároveň sa na odvod z nadmerných príjmov primerane použijú 

ustanovenia Daňového poriadku. 

  

 

4. Nový zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, 
zemného plynu, uhlia a rafinérií 

Vláda SR preložila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o solidárnom príspevku 

z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov, čím reaguje na 

prijatie Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 o núdzovom zásahu (ďalej len „Nariadenie“).  Cieľom tohto zákona 

je riešiť vysoké ceny energie. Na základe Nariadenia majú podniky, ktoré vytvárajú aspoň 75% obratu činnosti 

v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktoré zaznamenali nárast svojich ziskov v dôsledku náhlych 

a nepredvídateľných okolností vojny na Ukrajine, úmerne prispieť k zmierneniu energetickej krízy na 

príslušnom vnútornom trhu v EÚ. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené Nariadenie predložila Vláda SR návrh zákona, ktorým sa zavádza nový 

povinný dočasný solidárny príspevok právnických osôb a stálych prevádzkarní zahraničných osôb v SR, ktoré 

vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. 

 

Príspevok sa vypočíta ako súčin sadzby a základu príspevku, pričom navrhovaná výška sadzby príspevku je 

70 %. Základ príspevku predstavuje rozdiel medzi základom dane porovnávaného zdaňovacieho obdobia 

(začína sa v 2022 alebo 2023) a priemerom základov dane porovnávacích zdaňovacích období (štyri po sebe 

nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvé sa začalo po 1.1.2018) zvýšeným o 20 %. Pri výpočte základu 

príspevku sa vychádza zo základu dane z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty, o odpočet výdavkov 

na výskum a vývoj a odpočet výdavkov na investície.   

 

Týmto návrhom nového zákona sa novelizuje zároveň aj zákon o dani z príjmov, t. j. zaplatený príspevok sa 

má považovať za daňový výdavok. 
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Účinnosť tohto nového zákona sa navrhuje od 31.12.2022. 

 

Avšak vzhľadom na politickú aj ekonomickú situáciu, na negatívne reakcie niektorých energetických podnikov 

a zväzov a na 90% zdanenie nadmerného príjmu z predaja elektriny v zmysle novely zákona o energetike je 

prežitie tohto návrhu veľmi otázne. 

 

  

5. Návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných 
odvetviach 

Dňa 8.11.2022 poslanci NR SR posunuli do druhého čítania návrh novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom 

odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Cieľom návrhu je získať dodatočné finančné prostriedky do 

štátneho rozpočtu SR, vzhľadom na hospodárske škody spôsobené pandémiou koronavírusu a vojnovým 

konfliktom na Ukrajine. 

 

Po schválení novely zákona bude osobitný odvod povinný pre subjekty v regulovaných odvetviach, ktorých 

výsledok hospodárenia presiahne 3 000 000 eur. Návrh obsahuje rozšírenie rozsahu subjektov, ktoré budú 

mať povinnosť odvádzať tento odvod, o mnohé subjekty pôsobiace na finančnom trhu na základe povolenia 

od NBS. Ide napr. o finančných sprostredkovateľov, obchodníkov s cennými papiermi či správcovské 

spoločnosti. Novela zákona sa týka aj subjektov poskytujúcich vysielanie programovej služby na základe 

licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Medzi regulované subjekty sa navrhuje zaradiť aj 

spoločnosť poverenú výberom mýta na Slovensku.  

 

Ďalšou navrhovanou zmenou je, aby sa doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu zastavilo a súčasne 

aby sa zvýšila sadzba odvodu na 0,01 (z pôvodných 0,00726). Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom jej 

vyhlásenia. 

 

Navrhované znenie zákona však ešte nie je finálne, nakoľko bol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, 

ktorým sa menia uvedené navrhované zmeny, ako napríklad zníženie sadzby odvodu alebo nerozšírenie 

regulovaných subjektov. 

 

 

6. Návrh zákona o dani z osobitnej stavby 

Dňa 8.11.2022 poslanci NR SR posunuli do druhého čítania návrh na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby. 

Cieľom návrhu je zavedenie novej dane z osobitnej stavby (siete plynovodov) využívanej na prepravu plynu 

na území SR. Jedným z dôvodov zavedenia novej dane je, že táto osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou 

z nehnuteľnosti.  

 

Návrh nového zákona upravuje základné ustanovenia ohľadom dane – výšku, spôsob platenia, daňovníka, 

správcu, základ a sadzbu dane. Daňovníkom má byť plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu na 
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území SR. Základom dane pre výpočet dane má byť dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch a sadzba 

dane má byť stanovená vo výške 6 000 eur za každý aj začatý kilometer osobitnej stavby. Navrhovaným 

zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.  

 

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia. 

Aj v tomto prípade však navrhované znenie zákona ešte nie je finálne, nakoľko poslanci predložili pozmeňujúci 

a doplňujúci návrh, ktorým sa môžu uvedené informácie zmeniť. 

 

 

7. Novela zákona o sociálnom poistení prináša tzv. asignáciu odvodov na 
rodičovský dôchodok 

Schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prináša od januára 2023 novú dôchodkovú 

dávku - rodičovský dôchodok. Každé dieťa, ktoré pracuje na Slovensku alebo je dobrovoľne dôchodkovo 

poistené, bude mať možnosť asignovať časť svojich zaplatených odvodov na sociálne poistenie osobám, ktoré 

ho vychovali a sú na dôchodku.  

 

Sociálna poisťovňa bude automaticky vyplácať rodičovský dôchodok rodičom vlastných alebo osvojených detí, 

ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení 

dôchodkového veku. Dieťa sa však môže rozhodnúť, že nechce, aby bol rodičovi priznaný rodičovský 

dôchodok alebo chce radšej prispievať náhradnému rodičovi. Toto rozhodnutie musí oznámiť Sociálnej 

poisťovni do 28.2.2023 prostredníctvom zverejneného formulára.  

 

Vyplatený rodičovský dôchodok jedného rodiča bude predstavovať 1,5% z vymeriavacieho základu dieťaťa 

na sociálne poistenie spred dvoch rokov. To znamená, že na vyplatenie rodičovského dôchodku za rok 

2023 bude rozhodujúci rok 2021. Rodičovský dôchodok bude vypočítaný maximálne z 1,2-násobku priemernej 

mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. Nárok na rodičovský dôchodok sa bude posudzovať každý 

kalendárny rok. V roku 2023 si rodič na dôchodku, ktorý vychoval jedno dieťa, prilepší maximálne o 264 eur. 

Výška rodičovského dôchodku sa môže zvyšovať v závislosti od počtu vychovaných detí.  

 

 

8. Schválená novela daňového poriadku 

NR SR schválila dňa 20.9.2022 novelu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci (zákon o e-Governmente), ktorou sa upravili aj niektoré náležitosti daňového poriadku. 

 

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí posunutie termínu na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol 

určený index daňovej spoľahlivosti, na 31.1.2023. 

 

Upresnila sa autorizácia elektronického podania, ktoré musí byť autorizované kvalifikovaným elektronickým 

podpisom alebo iným uznaným spôsobom autorizácie. Podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu, 

možno podať len prostredníctvom špecializovaného portálu FR SR. Ak chce fyzická osoba doručovať finančnej 
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správe písomnosti inými elektronickými prostriedkami, uzavrie so správcom dane dohodu o elektronickom 

doručovaní.  

 

V oblasti lehôt bolo upresnené zachovanie lehoty, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane 

alebo podanie odovzdané na poštovú prepravu alebo podané elektronickými prostriedkami. V prípade, ak 

nemožno podanie doručiť elektronicky z dôvodov na strane správcu dane, lehota sa považuje za zachovanú, 

ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane. 

 

Novelou zákona bola upravená oblasť doručovania elektronickými prostriedkami, kedy v prípade, ak má 

daňovník zriadených viacero elektronických schránok, správca dane doručí zásielky do ktorejkoľvek 

elektronickej schránky, ktorá je aktivovaná pre doručovanie. Elektronické doručovanie, pri ktorom sa vyžaduje 

potvrdenie, sa považuje za doručenie do vlastných rúk. 

 

 

9. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku 

Od 1.11.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

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

 

Cieľom novely je zavedenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny a drobný 

stavebný odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní zbernej nádoby. Obce 

mohli doteraz určiť poplatok iba dvoma spôsobmi, a to paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber. 

 

Samotné rozhodnutie o spôsobe určenia miestneho poplatku za komunálny odpad bude na rozhodnutí obce. 

Obec určí sadzbu poplatku v súlade so zavedeným systémom zberu komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu nasledovne: 

 

− paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň alebo za osobu a kalendárny rok, 

− poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, 

− poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu, 

− poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu, 

− poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu.  

 

Obec môže mať na svojom území, v časti obce alebo pre niektoré typy poplatníkov zavedený rôzny systém 

zberu komunálneho odpadu a rôzne určenie poplatkov.  

 

 

10. Návrh novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici 

Skupina poslancov Národnej rady SR predložila Národnej rade SR návrh na opakovanie II. čítania o návrhu 

novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o ERP“). 

Primárnym cieľom predkladaného návrhu novely tohto zákona je efektívne znižovanie daňovej medzery 
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zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona o ERP.  

 

Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za nákup vybraných tovarov 

a služieb určených na osobnú spotrebu. Úhradu za tovar alebo službu bude nutné preukazovať pokladničným 

dokladom vyhotoveným pokladnicou e-kasa klient. 

 

Príspevok bude možné získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou 

správou, ktorá vyhodnotí jeho oprávnenosť a následne príspevok zašle na bankový účet v stanovenej lehote. 

 

Výška finančného príspevku, ako aj tovary a služby, na ktoré sa bude táto možnosť vzťahovať, budú 

zverejnené v nariadení vlády SR. 

 

Navrhovaná účinnosť novely zákona o ERP je od 31.12.2022. 

 

  
11. Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií 

Nakoľko v súčasnosti SR nedisponuje komplexnou právnou úpravou v oblasti preverovania zahraničných 

investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku SR a bezpečnosti a verejného poriadku v EÚ, 

Národná rada SR schválila dňa 29.11.2022 návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií. Jeho 

primárnym účelom je úprava preverovania zahraničných investícií z tretích krajín smerujúcich na 

Slovensko.  

 

Slovensko vníma prínos zahraničných investícií v rámci hospodárskeho rozvoja. Cieľom novej právnej úpravy 

preto nie je zníženie prílevu zahraničných investícií na Slovensko, ale zavedenie mechanizmu, ktorý sa vo 

svete osvedčil ako účinný prostriedok ochrany pred prípadnými bezpečnostnými rizikami spojenými so 

zahraničnými investíciami. 

 

Zahraničnou investíciou sa rozumie najmä akvizícia, fúzia, určitý okruh “asset” investícií, ale aj investície na 

zelenej lúke, či investície typu “joint venture”. Kritická zahraničná investícia je tá, pri ktorej sa vopred 

predpokladá zvýšené bezpečnostné riziko (napr. investície v sektore vojenskej technológie, digitálne služby)  

a bola stanovená v hodnote najmenej 10 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach cieľovej osoby. 

 

Preverovateľom zahraničných investícií bude MHSR a preverovanie bude prebiehať na základe žiadosti 

zahraničného investora alebo z úradnej moci (napr. pri kritickej investícii). Výsledkom preverenia zo strany 

MHSR môže byť buď povolenie investície alebo jej zákaz. 

 

Zákon o preverovaní zahraničných investícií nadobúda účinnosť 1. marca 2023. 
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12. Otcovská dovolenka 

S účinnosťou od 1.11.2022 dochádza v Zákonníku práce k precizovaniu pojmov v súvislosti so starostlivosťou 

o narodené dieťa a presnejšie sa špecifikuje tzv. otcovská dovolenka. 

 

Nárok na otcovskú dovolenku má otec starajúci sa o narodené dieťa, a to v rozsahu 2 týždňov v období 

najneskôr 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Počas tohto obdobia má otec nárok na tzv. „otcovské“, čo je 

nemocenská dávka zo sociálneho poistenia, ktorú otcovi dieťaťa vypláca Sociálna poisťovňa. 

 

 

 
13. Ostatné zmeny Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022 

- Pracovná zmluva - v pracovnej zmluve sa povinne dohodnú už len jej všeobecné podstatné náležitosti. 

Podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce 

a mzdové podmienky. Pri ostatných pracovných podmienkach je len na uvážení zamestnávateľa, či tieto 

upraví vo forme písomnej informácie alebo ich naďalej ponechá v pracovnej zmluve. Medzi ostatné 

náležitosti patrí výplatný termín, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby. 

 

- Zrážky zo mzdy - Zamestnávateľ mohol doteraz vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca v súvislosti so 

zabezpečovaním stravovania iba na základe dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom, avšak účinnosťou novely Zákonníka práce od 1.11.2022 má zamestnávateľ oprávnenie 

vykonať jednostrannú zrážku zo mzdy aj v prípade nevyúčtovaného preddavku na zabezpečenie 

stravovania alebo na poskytnutý finančný príspevok na stravovanie. 

 

- Minimálna predvídateľnosť práce - Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri uzatvorení 

dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti 

písomnú informáciu o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať 

vykonávanie práce, a lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej 

začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín. Ak zamestnávateľ zruší vykonanie práce v lehote 

kratšej ako lehota, ktorú zamestnancovi oznámil, patrí zamestnancovi náhrada odmeny min. vo výške 30 

% odmeny, na ktorú by mal nárok, ak by reálne pracoval. 

 

- Výkon zárobkovej činnosti mimo pracovného času – zamestnávateľ nemôže zakázať zamestnancovi 

výkon inej zárobkovej činnosti mimo pracovného času. V prípade, ak pôjde o konkurenčnú činnosť, stále 

sa bude vyžadovať súhlas zamestnávateľa. 

 

- Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitú - Skúšobná doba musí byť primeraná, a teda 

nesmie presiahnuť polovicu dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Zákonný limit dĺžky skúšobnej 

doby (3 resp. 6 mesiacov) zostáva platný. 
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14. Opätovná zmena stravného od 1.1.2023 

Tento rok sme Vás už viackrát informovali o zmenách stravného, a zmena je tu opäť. S účinnosťou od 1.1.2023 

sa veličiny stravného menia nasledovne: 

 

✓ 6,80 eur pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,   

✓ 10,10 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,  

✓ 15,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.  

 

Stanovená výška stravného má vplyv aj na zabezpečovanie stravovania zamestnancov, a teda sa zvýši aj 

maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo poskytnuté podľa zákonníka práce na sumu 3,74 eur 

(predtým 3,52 eur), pričom najnižšia možná hodnota gastrolístka sa zvýši na sumu 5,10 eur (predtým 4,80 

eur).   

 

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na 

jedlo alebo na gastrolístok.  

 

Uvedené ceny stravného sa upravujú opatrením, ktoré je publikované v Zbierke zákonov. 

 

 

 

Tento Newsletter je produktom TPA. 

S pozdravom, 

 

Váš TPA tím. 

 

Kontakt:   

TPA Slovensko 

Blumental Offices II  

Nám. Mateja Korvína 1 

811 07 Bratislava 

 

TPA Slovensko 

Letná 27 

040 01 Košice 

 

Tel.: +421 (02) 57 351 111  

 

www.tpa-group.sk 

www.tpa-group.com  

 

Ak si želáte dostávať pravidelné informácie, prihláste sa k odoberaniu Newslettera na našej webovej stránke. 
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