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SAS pripravilo až 1144 riešení pre lepšiu budúcnosť Slovenska.  My sme vybrali tie ,ktoré sa týkajú do značnej 
miery podnikateľov v ubytovaní a stravovaní. 

 Cestovný ruch:
 PERSONÁLNE OBMEDZENIA 

1/ Zrušíme povinnosť preukazovať zdravotnú spôsobilosť (zdravotný preukaz) tým pracovníkom v zariadeniach verejného 
 stravovania, resp. v potravinárskych podnikoch všeobecne, ktorí neprichádzajú do styku s potravinami. 

 2/ Zrušíme povinnosť mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v potravinárstve pre zamestnancov potravinárskych podnikov. 
3/ Zrušíme povinnosť preukazovať hygienické minimum tým pracovníkov v zariadeniach verejného stravovania, resp. v 

 potravinárskych podnikoch, ktorí neprichádzajú do styku s potravinami.  
 4/ Pre sieť reštaurácií len 1 zodpovedný vedúci. 

  OBMEDZENIA PREVÁDZKY 
 5/ Zrušíme povinnosť oddeliť WC pre zamestnancov a hostí a zrušíme príkazný počet delených WC pre zamestnancov.  

6/ Zmeníme povinnosť maľovať steny vo výrobných a v skladovacích priestoroch aspoň raz ročne na povinnosť aspoň raz za päť 
 rokov. 

 7/ Zrušíme povinnosť mať v prevádzke verejného stravovania reklamačný poriadok. 
 8/ Zrušíme potrebu prevádzkového poriadku pri otváraní prevádzky verejného stravovania. 

9/ Zrušíme nutnosť mať nálepku zákaz predaja kusových cigariet a zákaz fajčiť v nefajčiarskych prevádzkach a prevádzkach, kde 
 sa nepredávajú cigarety. 
 TECHNICKÉ OBMEDZENIA 

10/ Zrušíme nutnosť mať každoročne kalibrovanú váhu v prevádzke pre potraviny, ktoré si vyberáme vizuálne z pultu či 
 chladničky. 

 11/ Zrušíme povinnosť mať delené chladničky na mlieko a zeleninu. 
  OBMEDZENIA V SUROVINÁCH 

 12/ Zrušíme zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov na podnikanie. 
13/ Umožníme malým lokálnym pestovateľom, chovateľom a potravinárom umiestniť produkty na pulty miestnych obchodov 

 bez nutnosti splniť všetky legislatívne požiadavky. 
 14/ Zrušíme uvádzanie pôvodu mäsa v zariadeniach verejného stravovania.  

15/ Zrušíme povinnosť pre prevádzky verejného stravovania oznamovať podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa 
 príslušnému orgánu štátnej správy.  

16/ Zrušíme ustanovenie, že potraviny sa smú tepelne spracúvať len nevyhnutný čas, ktorý je postačujúci na usmrtenie 
 mikroorganizmov. 

  ÚRADY 
 17/ Zavedieme poradnú funkciu úradov kontrolujúcich výrobcov, spracovateľov a predajcov potravín.  

 18/ Zavedieme úradnú kontrolu podľa požiadaviek ISO. 
19/ Zrušíme schvaľovanie podnikateľských priestorov Úradom verejného zdravotníctva na každý podnikateľský subjekt 

 využívajúci rovnaký priestor. 
20/ Povolíme otvorenie prevádzky po splnení všetkých požiadaviek bez toho, aby jej otvorenie blokovala finálna kontrola z 

 RÚVZ. 
 21/ Zabezpečíme exaktné a kontrolovateľné protokoly o vykonaných kontrolách pre RVPS a RÚVZ. 

 22/ Agendu cestovného ruchu presunieme zo sekcie na ministerstve dopravy na MH. 
23/ Podporíme regióny zvýšením limitu na čerpanie dotácie pre organizácie cestovného ruchu (OCR) podľa zákona č. 91/2010 Z. 

 z. 
 24/ Posilníme nárok na dotáciu pre OCR, ktoré spĺňajú všetky podmienky na jej čerpanie. 

25/ Členské príspevky obcí do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) by mali predstavovať minimálne 30 % z vybratej 
 dane za ubytovanie v obci v predchádzajúcom roku.  

 26/ Zdigitalizujeme hlásenia pobytu cudzincov. 
 27/ Zjednotíme výber poplatkov za používanie autorských diel.  

28/ Manažérskym riadením programov starostlivosti o chránené územia vytvoríme priestor na optimálne užívanie chránených 
 území, ochranu biotopov, hospodárenie v chránených územiach, čím sa zlepšia aj podmienky na turizmus a rekreáciu. 

29/ Navrhneme cielenú informačnú kampaň zameranú na využitie čistého ovzdušia. Vytvoríme info balíčky pre podnikateľov v 
 turizme, kde poukážeme na kvalitu ovzdušia na Slovensku.  

30/ Zavedieme povinnosť, aby SHMÚ zverejňoval výsledky klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia v lokalitách, ktoré majú 
 vhodné klimatické podmienky na liečenie. 

31/ V lesoch umožníme také formy cestovného ruchu, ktoré budú rešpektovať prírodu. Napríklad dovolíme pohyb osôb po 
krajine aj v chránených územiach, okrem území s 5. stupňom ochrany. Umožníme vyčlenenie lesných ciest pre horské bicykle a 

 jazdu na koni v lese. 

https://www.sas.sk/detail/5496/nr-sr-2020/obsah


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podnikateľské prostredie a dane:
  ZJEDNODUŠÍME VÝBER DANÍ 

 1/ Predĺžime dobu na predloženie dokumentácie a vyjadrenia vyžiadaného správcom dane, zo súčasných 15 dní na 30 dní. 
 2/ Zavedieme jednotný strop pre platby v hotovosti vo výške 15-tisíc eur.

 3/ Zjednodušíme podávanie daňových priznaní pre rezidentov, ktorí nemajú na Slovensku príjmy.
 4/ Umožníme znížiť základ dane o pokuty, ktoré boli vyrubené v rámci podnikateľskej činnosti.  

6/ Zrušíme cenník Finančného riaditeľstva za vydanie záväzného stanoviska. V nejasných prípadoch musí Finančné riaditeľstvo 
 poskytnúť daňovníkovi stanovisko bezodplatne.  

 7/ Zrušíme povinnosť podávať mesačný prehľad o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti. 
 8/ Zrušíme superodpočítateľné položky.  

 9/ Skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly.  
 ROVNAKÝ METER PRE ŠTÁT A PODNIKATEĽA 

 10/ Umožníme uplatniť si ako daňový náklad reálne spotrebované pohonné hmoty. 
 11/ Umožníme uplatniť si ako daňový náklad reprezentačné do výšky 1 % zo základu dane. 

 12/ Zavedieme jednotný limit pre daňový náklad na reklamný predmet vo výške 50 eur. 
 13/ Zjednotíme benefity pre zamestnancov v štátnej správe a súkromnej sfére.  

 14/ Zavedieme pokuty pre štátnu správu pre prípad nedodržania lehoty. 
 ZNÍŽENIE BYROKRACIE PRI ZAMESTNÁVANÍ 

 15/ Zrušíme nezmyselné alebo duplicitné povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní:  
zjednotíme formu komunikácie zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom na 

 elektronickú, 
 zrušíme tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného,  

 zrušíme povinnosť zamestnávateľa archivovať výplatné pásky.  
16/ Zrušíme povinnosť zamestnávateľa zasielať Štatistickému úradu: štvrťročný výkaz o práci, ročný výkaz o úplných nákladoch 

 práce. 
 17/ Zosúladíme povinnosti vyplývajúce z nového zákona o ochrane osobných údajov s európskym nariadením GDPR.  

 18/ Znížime administratívnu náročnosť zamestnania prvého zamestnanca.  
19/ Zrušíme povinnosť domáceho zamestnávateľa písomne informovať pred vyslaním domáceho zamestnanca o pracovných 

 podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný.  
20/ Zrušíme povinnosti domáceho zamestnávateľa uzatvoriť písomnú dohodu s domácim zamestnancom v prípade jeho 

 vyslania.  
21/ Zrušíme povinnosť zamestnávateľa pred poskytnutím firemného vozidla zamestnancovi absolvovať s ním skúšobnú jazdu a 

 oboznámiť ho s manuálom na obsluhu vozidla.  
 22/ Zrušíme povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

23/ Navrhneme, aby dňom vzniku nároku na dôchodok automaticky zanikla pracovná zmluva medzi zamestnancom a 
 zamestnávateľom. 

 ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE 
 24/ Umožníme nahradiť gastrolístky peniazmi. 

 25/ Zrušíme povinnosť tvoriť rezervný fond v obchodných spoločnostiach. 
 27/ Zrušíme povinnosť uchovávať cenové evidencie po dobu troch rokov.  

 28/ Zjednodušíme a sprehľadníme opatrenia BOZP v jednom zrozumiteľnom právnom predpise.  
 29/ Zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať program vlastnej činnosti.  

 30/ Zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať organizačný poriadok. 
 31/ Zrušíme povinnosť zasielať príslušnému úradu oznámenie o predajnom a prevádzkovom čase. 

 32/ Zredukujeme povinnosti značení súvisiacich so zákazom fajčenia v maloobchodných priestoroch.  
33/ Zrušíme povinnosť uvádzať Poznámky ako súčasť daňového priznania pre spoločnosti, ktorých účtovná závierka 

 nepodlieha povinnému auditu. 
 34/ Skrátime archivačnú lehotu účtovných dokladov z 10 na 5 rokov. 

 38/ Zjednotíme veľkostné kritériá počtu zamestnancov, u ktorých vzniká nejaká povinnosť.  
 39/ Zrušíme oznamovaciu povinnosť zamestnávateľa príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. 

  40/ Zrušíme povinnosť pre malé a stredné podniky mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok.  
 41/ Zrušíme transferové oceňovanie medzi domácimi subjektmi. 

 42/ Zrušíme povinné uvádzanie výšky platu do pracovných ponúk.  
43/ Sociálna poisťovňa nebude môcť počas kontroly podnikateľa vyžadovať predloženie dokumentov, ktorými sama disponuje 

 a ktoré si vie sama zistiť.  
44/ Zrušíme povinnosť zamestnávateľa po skončení kontroly Sociálnej poisťovne vypracovať a predložiť vedúcemu 
zamestnancovi písomnú správu.    

 45/ Zrušíme duplicitnú registráciu vlastníkov spoločností ako konečných užívateľov výhod.  
46/ Zrušíme duplicitnú povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu založenie nového alebo zrušenie pôvodného 

 bankového účtu. 
47/ Zrušíme povinnosť podávať Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP), keďže zamestnávateľ poskytuje uvedené údaje 

 Sociálnej poisťovni mesačne vo výkazoch, podávanie tlačiva ELDP je duplicitou.  

 48/ Štátna správa nebude môcť vyžadovať tieto doklady, keďže nimi už disponuje: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48/ Štátna správa nebude môcť vyžadovať tieto doklady, keďže nimi už disponuje: 
 potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch na dani, 

 potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch v Sociálnej poisťovni, 
 výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, 

 výpis z obchodného registra. 
 ZNÍŽENIE FINANČNEJ ZÁŤAŽE 

 49/ Zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre I. a II. kategóriu. 
 50/ Zvýšime hranice pre povinné audity firiem na úroveň vyžadovanú legislatívou EÚ. 

 52/ Zrušíme koncesionárske poplatky.  
 53/ Zdobrovoľníme povinné poplatky pre SOZA a LITA. 

 54/ Zdobrovoľníme sociálny fond. 
55/ Zavedieme povinnosť Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo znášať náklady na preklad technických noriem, 

 ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné a ktorými sa povinne preberajú na národnú úroveň európske normy. 
56/ Zavedieme minimálne štandardy pre podnikateľov, na ktorých sa budú vzťahovať povinnosti vyplývajúce zo zákona o 

 odpadoch. 
 ODSTRÁNENIE BARIÉR A DEFORMÁCIÍ Z PODNIKANIA 

 58/ Zrušíme povinnosť mať e-kasu pre neplatičov DPH. 
 63/ Znížime výšku minimálneho základného imania s. r. o. na 1 euro. 

 64/ Zrýchlime proces likvidácie firiem a ich výmazu z obchodného registra.  
 65/ Zrušíme povinné členstvo v týchto komorách: 

 Slovenská komora daňových poradcov, 
 Komora veterinárnych lekárov, 

 Slovenská komora audítorov, 
 Slovenská komora stavebných inžinierov, 

 Slovenská komora architektov, 
 Komora geodetov a kartografov, 

 Komora reštaurátorov, 
 Slovenská komora patentových zástupcov. 

 TRH PRÁCE A ZAMESTNÁVANIE 
 69/ Zjednotíme mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v nedeľu a počas sviatkov na úroveň najmenej 25 %. 

 70/ Zrušíme sadzby minimálnych mzdových nárokov. 
 71/ Minimálna mzda bude stanovená ako 50 % priemernej mzdy v hospodárstve. 

 72/ Postupne zavedieme odpisovanie majetku podľa slobodného rozhodnutia daňovníka. 
73/ Zjednotíme a zjednodušíme pravidlá pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – doterajšie tri 

 formy dohôd nahradíme jedinou. 
74/ Znížime maximálnu náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z 36 mesiacov 

 na 6 mesiacov. 
75/ Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za agentúru dočasného zamestnávania vo veci dodržiavania rovnakých 

 podmienok pre kmeňových a agentúrnych zamestnancov. 
 76/ Znížime zákonné obmedzenia pri dočasnom pridelení zamestnancov medzi zamestnávateľmi.  

 77/ Zrušíme zákaz otvárania obchodov počas sviatkov. 
 78/ Zdobrovoľníme poskytovanie rekreačných poukazov zamestnancom.  

 79/ Umožníme uplatniť si daňovú stratu podľa slobodného rozhodnutia daňovníka. 
80/ Umožníme daňovníkovi odpočet už zaplatenej DPH, ak predmetná faktúra nebola uhradená a voči povinnému bol začatý 

 konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia. 
81/ Zjednotíme hranice, pri ktorých zamestnávateľovi vznikajú konkrétne povinnosti pri zamestnávaní zamestnancov podľa 

 európskej klasifikácie malých a stredných podnikov. 
 PRÁVNA ISTOTA V PODNIKANÍ 

 93/ Zmeny uvedených zákonov budeme prijímať len s účinnosťou k 1. januáru: 
 Zákonník práce, zákon o dani z príjmov, 

 zákon o dani z pridanej hodnoty, 
 zákony o špecifických spotrebných daniach, 

 zákon o správe daní a poplatkov, zákon o sociálnom poistení, 
 zákon o zdravotnom poistení. 

 94/ Zavedieme povinnosť pre úrady bezplatne poskytovať a zverejňovať na oficiálnom webovom sídle záväzné stanoviská.  
 95/ Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie jeho brigádnika.

96/ Lehoty spojené s povinnosťou určiť spôsob vybavenia reklamácie a vybaviť reklamáciu sa budú počítať od prijatia 
 reklamovaného tovaru. 

 97/ Zavedieme inštitút sunset clause.
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Environmentálna politika:
 SLOVENSKO: PESTRÁ KRAJINA PRIPRAVENÁ NA ZMENU KLÍMY

 ČISTEJŠÍ VZDUCH
 ZELENÁ ČISTÉMU KÚRENIU

 ZELENÁ ČISTÉMU VZDUCHU AKO KONKURENČNEJ VÝHODE
 DOSTUPNÁ VODA

 ZELENÁ OTVORENÉMU INFORMOVANIU
 ZELENÁ MODERNÝM VODNÝM ELEKTRÁRŇAM

 ZELENÁ VYVÁŽENÝM PROTIPOVODŇOVÝM OPATRENIAM
 KVALITNÁ PÔDA

 ZELENÁ OPÄTOVNÉMU VYUŽITIU BROWNFIELDOV
 ZELENÁ PESTREJ KRAJINE

 ZELENÁ PREVENCII
 ZELENÁ DODRŽIAVANIU PRAVIDIEL

  
 RIEŠENIA VOČI NEPLATIČOM 

98/ Nezaplatenie riadne vystavenej faktúry o viac ako 15 dní po stanovenej lehote splatnosti, ktoré má za dôsledok stratu 
príjmu pre osoby, ktoré sú v postavení obdobnom, ako je pracovnoprávny vzťah, sa bude posudzovať obdobne ako 

 nezaplatenie mzdy v pracovnoprávnom vzťahu. 
99/ Umožníme podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu aj v prípade jedného veriteľa s pohľadávkou staršou ako 30 dní po 

 lehote splatnosti.  
100/ Zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú, ak si podnikateľ uviedol do kontrolného 

 výkazu DPH, je možné považovať za exekučný titul. 
101/ Umožníme, aby v prípade, ak je obstarávateľom štát, boli vyplácané platby zhotoviteľovi podmienené úhradou za 

 predchádzajúce práce, ktoré subdodávatelia pre tohto obstarávateľa na danej zákazke už vykonali. 
 102/ Umožníme platby zadávateľa priamo subdodávateľovi po splnení určitých podmienok (kolaudačné rozhodnutie atď.). 

 103/ Zjednodušíme prihlasovanie pohľadávok do konkurzu. 


