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V zmysle predložených materiálov Plánu obnovy a odolnosti SR, Vám na základe konzultácií s 
vybranými členmi SAF posielame nasledovné pripomienky. 

SAF už od roku 2017, 18 v rámci diskusií s podnikateľmi, finančnými manažérmi a za účasti odborníkov 
z rôznych oblastí diskutuje (Dobehne tiger do cieľa?) o zaostávaní Slovenska v oblasti dobiehania krajín EU 
v rámci konvergencie a o potrebe skvalitnenia podnikateľského prostredia, kvalite spravovania verejných 
financií a správneho nastavenia daňovo-odvodového systému. Súčasťou diskusie boli i námety a návrhy 
z oblasti vzdelávania, trhu práce, podnikateľského prostredia, riadenia verejných financií, ktoré by mali 
akcelerovať ekonomický rast a naštartovať dobiehanie  krajín EU.  SAF oceňuje, že viaceré tieto návrhy 
vláda zakomponovala do Programového vyhlásenia vlády a tiež i do viacerých komponentov Pánu obnovy 
a odolnosti Slovenska. Napriek tomu si dovoľujeme predložiť námety, návrhy, ktoré podľa nášho názoru je 
potrebné do Plánu zapracovať, aby Slovensko dosiahlo ciele, ktoré sú v samotnom pláne uvedené a to   
„Záväzkom vlády SR zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na  92 % priemeru EÚ (v súčasnosti HDP na 
obyvateľa 74 %). 

Zásadné pripomienky k doplneniu Plánu obnovy ako celku (alternatívne palivá v doprave, energetická 
efektívnosť, voľba energetického mixu v sektore vykurovania a chladenia a energetická chudoba): 

 
Do Komponentu 03 „Udržateľná doprava“ si dovoľujeme požadovať doplniť komplexný projekt štrukturálnej 
obnovy vozových MHD parkov samospráv kompletným vyradením starších dieslových autobusov nižších 
emisných tried a ich nahradenie novými nízkoemisnými alternatívami (elektrobusy, vodíkové autobusy, CNG 
autobusy) financovanými z Plánu obnovy.  

Odôvodnenie: 

Daný projekt je veľmi vhodný pre Plán obnovy, nakoľko obmenu MHD busov samospráv je možné spraviť a 
minúť teda takto peniaze na obnovu pomerne rýchlo – z Fondu obnovy by sa mali totiž financovať najmä 
rýchlo uskutočniteľné projekty. Vhodná celková alokácia je do cca 100 mil. € t.j. cca 17 € mil. ročne, nakoľko 
v najbližších rokoch budú mestá musieť obnoviť cez 360 autobusov. Nákup dieslov, ani najvyšších emisných 
tried, by už samozrejme z verejných dotačných fondov nemal byť možný a samosprávy by tak mohli z Plánu 
obnovy kúpiť len busy na alternatívne palivo. Vhodné nastavenie je také, že na nákup jedného busu by 
samosprávy dostali „lump sum“/paušál napr. 280 000 €, bol by zabezpečený princíp technologickej neutrality 
a bolo by na samospráve akú konkrétnu nízkoemisnú alternatívu si zvolí podľa svojich preferencií 
a konkrétnych podmienok v príslušnej obci/meste. 

Do komponentu 02 „Obnova budov“ si dovoľujeme požadovať doplniť komplexný projekt na obnovu 
(zateplenie a výmenu starého zdroja tepla na tuhé palivo) min. 100 tis. rodinných domov vykurujúcich tuhým 
palivom. Základným predpokladom daného návrhu je zamerať sa v Pláne obnovy výlučne na nezateplené 
rodinné domy vykurujúce tuhým palivom (celkovo ich je v SR odhadom podľa SOBD 2011 až cca 250 tis.), 
v ktorých bývajú energeticky chudobné (nízkopríjmové) domácnosti. V rámci podporenej obnovy rodinného 
domu je potrebné podporiť aj výmenu neefektívneho vysokoemisného zdroja tepla na tuhé palivo za 
nízkoemisnú alternatívu. Zásadnou (pod)pripomienkou ďalej je, aby bol v maximálnej možnej miere využitý 
potenciál nevyužívaných plynových prípojok a to najmä v Oblastiach riadenia kvality ovzdušia (ORKO) 
a v Rizikových oblastiach kvality ovzdušia určených SHMÚ ako ohrozené lokálnym vykurovaním na tuhé 
palivo, s nepriaznivými rozptylovými podmienkami1. V týchto oblastiach s najhoršími rozptylovými 
podmienkami pritom žije v SR až cca 400 tis. ľudí. 

Odôvodnenie: 

Domácnosti vykurujúce tuhým palivom sú, popri dieslovej doprave vo veľkých mestách, hlavným dôvodom 
zlej kvality ovzdušia SR. Nakoľko tuhé palivo spaľujú zväčša v energeticky neefektívnych zariadeniach a 
teplo vyrábajú pre nezateplenú budovu, jedná sa aj o zásadný problém z oblasti energetickej efektívnosti. 
Tretím problémom, ktorý by sa po zavedení daného komplexného projektu riešil, je problém energetickej 
chudoby, ktorým sú postihnuté práve domácnosti, nútené z ekonomických dôvodov a kvôli vysokej 
energetickej náročnosti svojej nezateplenej budovy, pripravovať teplo lacným tuhým palivo. Vhodné cielenie 
daného projektu by malo byť pripravené v úzkej spolupráci so SHMÚ, ktorý akurát detailne zmapoval 

 
1 http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/MET_CASOPIS/MC_2020-1.pdf - strana 49 a nasl.   

http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/MET_CASOPIS/MC_2020-1.pdf


 

 

situáciu SR v oblasti vykurovania domácností tuhým palivom a v oblasti energetickej efektívnosti takéhoto 
vykurovania. 
Na územiach SR so zlými rozptylovými podmienkami1 by sa nemalo kúriť tuhým palivom vôbec a to ani 
v moderných nových OZE zariadeniach na biomasu, nakoľko tie taktiež produkujú značné množstvo emisií 
tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia. OZE zariadenia na biomasu teda nie sú pre dané oblasti vôbec 
vhodné ako náhrada starého zdroja tepla na tuhé palivo. Potrebné dotačné (investičné) náklady štátu na 
výmenu starého zdroja tepla na tuhé palivo za nízkoemisné zariadenie by v prípade tepelného čerpadla boli 
zas cca dvojnásobné oproti ekologickému nízkoemisnému kotlu na zemný plyn2. Vykurovanie elektrinou zas 
neprichádza do úvahy kvôli veľmi vysokým mesačným prevádzkovým nákladom na elektrinu.  
Na záver si dovolíme uviesť, že takýto komplexný projekt obnovy rodinných domov by  zásadným spôsobom 
prispel k zlepšeniu životnej úrovne a kvality bývania nízkopríjmových domácností v SR, ktorých problémy sú 
dlhodobo neriešené v existujúcich dotačných programoch SR, ktoré si vyžadujú vysokú mieru 
spolufinancovania (Zelená domácnostiam, súčasná podpora zatepľovania). O reálnom riešení problému 
energetickej chudoby v SR ani nehovoriac. 

   
Komponent 01: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 
V časti „Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (repowering), v odseku „Výzvy“ si 
dovoľujeme požadovať prepracovať ustanovenia súvisiace s repoweringom bioplynových staníc. Existujúce 
bioplynové stanice by mali byť posudzované na základe kritéria ich upgradovateľnosti na výrobu biometánu 
a prepojiteľnosti k distribučnej sieti zemného plynu. V prípade, ak je možné bioplynovú stanicu upgradovať 
na výrobu biometánu a pripojiť k distribučnej sieti, mala by jej byť poskytnutá investičná pomoc na jej 
transformáciu na biometánovú stanicu, čo zahŕňa najmä vybudovanie technológie čistenia bioplynu 
a stláčania biometánu na požadovanú tlakovú úroveň. Výhradne v prípade bioplynových staníc, ktoré nie je 
možné upgradovať na výrobu biometánu a pripojiť k distribučnej sieti zemného plynu je vhodné 
zabezpečenie technologickej obnovy existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny z bioplynu.  
 
Navrhované zmeny a doplnenia textu v danej časti: 

„Ciele: 

• Zabezpečenie modernizácie existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny z fotovoltiky, ktoré 
boli inštalované do konca roku 2011, so zámerom predĺžiť ich technologickú životnosť a zvýšiť 
účinnosť výroby elektriny. 

• Zabezpečenie upgradu bioplynových staníc, ktorým do roku 2028 končí prevádzková podpora, na 
stanice biometánové. V prípade bioplynových staníc, pri ktorých to nie je najmä z hľadiska ich 
inštalovaného výkonu a/alebo vzdialenosti od plynárenskej distribučnej siete možné, zabezpečenie 
technologickej obnovy existujúcich výrobných kapacít na výrobu elektriny z bioplynu.  

• Podpora využitia čo najväčšieho množstva vyprodukovaného biometánu v existujúcich systémoch 
CZT. 

Implementácia: 

• Modernizácia predmetných fotovoltických elektrární predĺži ich technologickú životnosť a zároveň 
zvýši účinnosť výroby elektrickej energie (repowering), čo v konečnom dôsledku bude viesť 
k väčšiemu objemu elektriny z OZE vyrobenej v existujúcich zariadeniach. 

• Identifikácia a poskytnutie investičnej pomoci bioplynovým staniciam upgradovateľným na stanice 
biometánové a pripojiteľným do plynárenskej distribučnej siete. Daná investičná pomoc sa poskytne 
najmä na technologickú obnovu výrobného zariadenia na výrobu bioplynu, vybudovanie technológie 
čistenia bioplynu a na technológiu stláčania biometánu na požadovanú tlakovú úroveň. Upgrade a 
technologická obnova bioplynových staníc bude súvisieť so zmenou palivovej základne na biologicky 
rozložiteľný odpad. 

• Opatrenie bude mať formu investičnej pomoci, alebo formu prevádzkovej podpory. V prípade 
prevádzkovej podpory časť exitujúcej tarify na prevádzkovanie systému (TPS) zodpovedajúca 
doplatku za tieto existujúce zdroje, s prihliadnutím na efektívne náklady na modernizáciu týchto 
zdrojov bude počas rokov 2021-2026 financovaná z RRP. V prípade modernizácie existujúcich 
fotovoltických elektrární tak môže dôjsť k ročnej úspore na TPS až vo výške X mil EUR. Ide o 
prevádzkovú podporu poskytovanú v súlade s pravidlami štátnej pomoci.  

 
2 https://www.oplyne.info/porovnanie-zakladnych-zdrojov-vykurovania/  

https://www.oplyne.info/porovnanie-zakladnych-zdrojov-vykurovania/
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• V prípade prevádzkovej podpory využitia čo najväčšieho množstva vyprodukovaného biometánu v 
existujúcich systémoch CZT identifikovať výšku ekonomicky rentabilnej výkupnej ceny elektriny z 
biometánu pre existujúce systémy CZT.“ 

Odôvodnenie:  

Prostredníctvom biometánu je v prípade jeho využitia v existujúcich systémoch CZT možné naplniť 
definíciu účinného systému centralizovaného zásobovania teplom bez zmeny technológie. Začatie 
využívania biometánu v existujúcich systémoch CZT taktiež prispeje k dosiahnutiu cieľa pre zvýšenie 
podielu obnoviteľných zdrojov v hodnote minimálne 1,1 (resp. 1,3) percentuálneho bodu pre sektor 
vykurovania a chladenia. Dôležitým aspektom je aj, že využitie tepla v systéme CZT je neporovnateľne 
efektívnejšie ako v prípade priameho spaľovania bioplynu v bioplynových staniciach (väčšinou sú to 
poľnohospodárske objekty bez možnosti dodávky tepla verejnosti). Bolo by preto vhodné diferencovať 
repowering bioplynových staníc v závislosti od toho, či je možné ich pripojiť do distribučnej siete 
zemného plynu. Podľa našich interných údajov je pripojiteľná zhruba 1/3 existujúcich bioplynových 
staníc, s potrebou „upgradovej“ investičnej pomoci na premenu na stanice biometánové na úrovni do cca 
34 mil. €.  

Typ pripomienky: Zásadná 

V časti „Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE“, v 
„Implementácii“ odporúčame doplniť do regulačných sandboxov aj technológiu Power to Gas.  

Odôvodnenie: 

Power-to-gas (P2G) je technológia, ktorá umožňuje premieňať elektrickú energiu na plynné palivo. 
Dokáže využiť prebytky elektrickej energie, vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a transformovať 
ich na vodík, metán alebo syngas. P2G tak umožňuje sektorovú integráciu medzi elektrickou energiou 
a plynom. Riešenia založené na báze vodíka sú v súčasnosti jednou z mála alternatív, ako zabezpečiť 
uhlíkovo neutrálnu ekonomiku v dlhodobom horizonte, pri zachovaní existujúcej plynárenskej 
infraštruktúry na skladovanie energie. Regulačný sandbox by umožnil otestovať P2G technológiu 
v slovenských podmienkach.  

Typ pripomienky: Obyčajná  

Komponent 14 „Zlepšenie podnikateľského prostredia“  

Reforma Verejného obstarávania 

Ustanovenie jednotného miesta pre posudzovanie cien (trhovo obvyklá cena tovaru a služby) za účelom 
zefektívnenia VO a racionalizácie nákladov je vítaná iniciatíva. Domnievame sa však že, úrad vlády nie je 
miesto vo vládnej štruktúre, ktoré je kompetenčne vhodné vzhľadom na obsiahlosť, ale najmä technickú 
špecifickosť agendy;  

- tento projekt si vyžaduje v prvom rade úplne prepracovanie zákona o cenách s nadväznosťou na zákon o 
dani z príjmov, v ktorom sú transponovane pravidla transferového oceňovania z EU Smernice ako aj 
odporúčaní OECD; 

V súčasnosti sú pravidla transferového oceňovania t. j. spôsobu zisťovania ceny obvyklej (trhová cena v 
danom mieste a čase) zakotvené v zákone o dani z prímov. Existencia 2 zdrojov pre pravidla oceňovania a 
zistenia ceny obvyklej môže spôsobovať   v praxi vážne aplikačné aj výkladové problémy. Podnikový subjekt 
môže  byt s iným subjektom (vrátane státom zriadeného subjektu) prepojená (závislá osoba majetkovo alebo 
personálne) a zároveň byť tzv. verejným partnerom (zapísaným v registri pre účely VO). Môže teda 
jednoducho nastať situácia kde verejný partner bude predkladať ponuku do VO ocenenú pravidlami pre štát 
odlišnými ako bude jeho ocenenie napríklad pre obstaranie od iného podnikateľského subjektu (toto je 
prípad keď sa uchádza o zákazku dcéra a matka dodáva dcére ktorá následne predáva štátu). Ide však len o 
jeden z možných prípadov. Na tento krok nadväzuje pripravenosť UVO ako aj súdov, ktoré nemajú absolútne 
kapacitu odborníkov v danej oblasti (špecializovaných sudcov), aby bola zabezpečená vymožiteľnosť pravá v 
prípade sporov, zároveň a pravé z dôvodu zabezpečenia právnej istoty je potrebne mat definovane pojmy (v 
zákone o cenách sú veľmi vágne) a ich ustálený výklad pre vylúčenie právnej neistoty, keďže súčasne platný 
zákon o cenách neodráža potreby trhovej ekonomiky a cieľov hospodárskeho vývoja. 

Kvantifikácia vplyvu na rozpočet 



 

 

V doložke vplyvov predkladaných návrhov zákonov sa kvantifikuje dlhodobo priamy negatívny alebo priamy 
pozitívny vplyv. Významný nedostatok pre posúdenie nákladovosti a efektívnosti predkladaných opatrení je 
valuácia pozitívneho nepriameho resp. reťazového vplyvu (odloženého v čase) minimálne na 3 
nadchádzajúce roky kopírujúc štrukturálny deficit. Dlhodobo tento spôsob kvantifikácie absentujem čo 
znamená že štát sa pozerá len na aktuálny negatívny vplyv, pričom zavedenie mnohých opatrení z 
dlhodobého hľadiska môže slovenskej ekonomike priniesť významne výnosy a mat pozitívne dlhodobé 
dopady na podnikateľov. Kľúčovou je najmä oblasť investícií, pričom je nevyhnutné poznať, na ktoré piliere 
národného hospodárstva SR sa spolieha, ktoré sú pre jej zapojenia do medzinárodného obchodu ako aj 
potreby vnútorného hospodárskeho prostredia nosné a teda zabezpečia SR ekonomickú udržateľnosť a 
postupne oživenie a rast. Oblasť ENERGETIKY (kde el. energia tvorí základnú surovinu pre tvorbu HDP) je 
najvýznamnejší článok.  

Z tohto pohľadu pripomíname, že stále absentuje komplexná precízna Stratégia smerovania národného 
hospodárstva SR, ktorá by z dlhodobého pohľadu mimo politických cyklov zastabilizovala proces realizácie 
reformných plánov.  

Rodinne podniky 

Dôležitú skupinu MSP tvoria podnikateľské subjekty rodinného typu, na ktoré nemysli súčasná legislatíva a 
absentuje aj v návrhu Plánu obnovy (napr. možne oslobodenie od zdanenia prevodu obchodného podielu na 
blízku osobu a prenos zdanenia do momentu odpredaja 3. osobe). Bolo by potrebné riešiť komplexne 
nástupníctvo v rodinných firmách (ochrana majetku, nástupníctvo, re kapitalizácia, zdaňovanie). 

Pripomienky   ku  Komponentu  16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana 
obyvateľstva, Reforma 1, Zriadenie  Centrálneho registra účtov 

Vítame a podporujeme snahu na zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ale dovoľujeme 
si tiež poukázať  na riziká a neefektívnosť zvoleného prístupu k aplikácii  5. AML smernice formou vytvorenia  
nového Centrálneho registra účtov.  

Návrh  

Časový rozvrh: 

- legislatíva k Centrálnemu registru účtov bude účinná od augusta 2021. 

Implementácia: 

- V druhom kvartáli sa schváli nový zákon upravujúci zriadenie Centrálneho registra účtov 
s účinnosťou od augusta 2021, ktorý bude definovať práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou 
systému. Gestorom bude rezort financií, ktorý zabezpečí technické riešenie a prepojenie 
s ostatnými relevantnými rezortami a inštitúciami. 

Pripomienka: 

Upozorňujeme na nereálnosť a riziko nedodržania navrhovaného termínu vzhľadom k tomu, že  k dnešnému 
dňu ešte nie je vyhlásené MPK, nie je k dispozícii pre odbornú verejnosť návrh zákona, ktorý by upravoval 
zriadenie Centrálneho registra účtov alebo centrálneho elektronického systému vyhľadávania a zároveň 
aktuálna zložitá situácia na Slovensku nedáva predpoklady na fundované spripomienkovanie a následné 
schválenie zákona s účinnosťou už od augusta 2021. V tejto súvislosti je na prijatie tak dôležitého zákona 
nevyhnutné dlhšie časové obdobie.   

Návrh : 

Časový rozvrh: 

• Implementácia informačného systému Centrálneho registra účtov: 

o v prvej fáze do júna 2022 vznikne testovacia verzia so všetkými preddefinovanými 
funkcionalitami s prístupom k údajom  

o v decembri 2022 bude spustená finálna verzia registra s prepojením údajov na ďalšie inštitúcie 
využívajúce tieto údaje (najmä rezort vnútra a finančná správa). 

Pripomienka: 

V smernici Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.  2018/843 sa v čl. 32a, ods. 1 uvádza nasledovné: 
„Členské štáty zavedú centralizované automatizované mechanizmy, ako sú napríklad centrálne registre 
alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek 
fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty a bankové účty identifikované 
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číslom IBAN.“. Podľa termínov pre transpozíciu a aplikáciu   tohto článku    smernice je v súčasnosti v SR vo 
veľkom časovom sklze a vytvárať nový systém Centrálneho registra s termínom konca roka 2022 ak existuje 
a je reálne použiteľný osobitný systém elektronickej komunikácie s bankami rozšíriteľného na vyhľadávanie 
údajov pre potreby práve čl. 32a 5. AML smernice, sa nám javí maximálne neefektívne. V tejto súvislosti 
chceme práve upozorniť  na existenciu už zabehnutého bezpečného štandardizovaného riešenia 
elektronickej komunikácie s bankami, ktorá úspešne funguje v rámci elektronickej výmeny údajov medzí 
štátnymi inštitúciami a bankami od roku 2016, pričom tento systém umožňuje už v súčasnosti rýchle 
a efektívne vyhľadávanie a získavanie relevantných údajov pre pripojené oprávnené subjekty.   

Zároveň upozorňujeme, že vznikom a existenciou centralizovaného registra účtov všetkých osôb s údajmi o 
zostatkoch na účtoch dochádza k významnému zvýšeniu rizík v súvislosti s hromadným spracovaním 
citlivých údajov klientov bánk v SR z hľadiska ochrany bankového tajomstva a osobných údajov, kedy 
zároveň vzniká reálna hrozba možného úniku a zneužitia týchto nanajvýš citlivých údajov. 

Benefitmi využitia  súčasného riešenia postaveného na princípoch elektronickej komunikácie a centrálneho 
systému vyhľadávania údajov pred rozsiahlym budovaním robustného riešenia Centrálneho registra účtov 
v možnostiach efektívneho prístupu k aktuálnym údajom pri súčasnom dodržaní zásad GDPR, a to najmä 
minimalizácie údajov a ich uchovávania.  

Návrh: 

Investícia 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí 

Vytvorenie Centrálneho registra účtov – 3 mil. eur 

Pripomienka:  

Vytvorenie Centrálneho registra účtov okrem  projektového rizika zahŕňa  aj riziko zvýšených nákladov voči 
nákladom na rozšírenie v súčasnosti už existujúceho a fungujúceho systému osobitnej elektronickej 
komunikácie s bankami. V danom prípade rozdiel v nákladoch by predstavoval až cca 2,5 mil. eur.   

Komponent 17: Digitálne Slovensko. 

Predovšetkým je potrebné zefektívniť e-government, celkovú komunikáciu s verejnou správou ako aj služby 
verejnej správy. Určite je potrebná elektronizácia služieb, efektívnejšia obojstranná komunikácia medzi 
štátom a právnickými / fyzickými subjektmi cez skrátenie vybavenia verejných služieb, automatizáciu 
procesov, celkovú digitalizáciu. Komunikácia cez portál slovensko.sk by potrebovala určite zodpovedajúci 
upgrade, ktorý by zodpovedal modernej dobe a súčasným trendom. 

Komponent 18: Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie 

V zmysle dokumentu je hlavnou výzvou pre Slovensko reštartovať konvergenčný proces dobiehania krajín 
EU. „Ten by mal byť založený na zveľaďovaní ľudského kapitálu a vytváraní inovačného prostredia, ktoré 
posilní konkurencieschopnosť Slovenska v aktivitách s vyššou pridanou hodnotou, pričom rastu HDP by 
nemali ustúpiť ostatné aspekty kvality života (pripomíname záväzok vlády SR zvýšiť životnú úroveň do roku 
2030 na  92 % priemeru EÚ)“. Jeden z kľúčových parametrov na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej 
ekonomiky, ktorý  akceleruje ekonomický rast je  podpora vedy, výskumu a inovácií. V tejto súvislosti si 
dovoľujeme upriamiť pozornosť nielen na vedu, výskum a tzv. prelomové inovácie ale vývoj a inovácie 
v podnikoch, firmách, ktoré investovaním najmä vlastného kapitálu späť do ekonomiky sú schopné 
výraznejšie podporiť ekonomický rast a to prostredníctvom daňovo odvodovej reformy. Daňová reforma by 
mala podporiť vedu , výskum a najmä inovácie v podnikoch, hlavne cez tieto nástroje:  

1. Radikálna daňová podpora inovácií a investícií – super odpočet, super odpisy, patentbox,  

2. Daňová podpora rekapitalizácie firiem - podpora reinvestovania kapitálových výnosov fyzických 
osôb, posunutie zdanenia príjmu zo zamestnaneckých akcií a opcií na skutočnú realizáciu príjmu, 
Zjednotenie daňového režimu pre vklady do základného imania a príspevky do kapitálových fondov, 

3. Zreálnenie daňovej amortizácie majetku – hmotný majetok, pohľadávky, 

4. Efektívnejší režim zápočtu ziskov a strát v čase a priestore Odstránenie daňových prekážok 
reorganizácie podnikania – skupinové zdaňovanie, prenos daňovej straty do minulosti, zlepšenie 
režimu prenosu daňovej straty do budúcnosti. 

 Oceňujeme, že súčasťou tohto komponentu je i návrh reformy    Pro-rastový daňový mix.  



 

 

Je však dôležité, by sa táto reforma pripravila už v roku 2021, tak aby nasledovala implementácia legislatívy 
do praxe už od 1.1.2022.  

Navrhujeme do bodu  „9. Míľniky, ciele a časový rozvrh“  doplniť Míľnik 3 - Radikálna daňová podpora 
inovácií a investícií:  

Schválená novela zákona č.595/2003 Z. z Zákon o dani z príjmov do konca roka 2021, účinná od 1.1.2022. 

Tento Komponent je úzko prepojený a vzájomne nadväzuje aj na Komponent 09: Efektívnejšie riadenie a 
posilnenie financovania Vedy, výskumu a inovácií s ktorým tvorí integrovaný celok orientovaný na zvýšenie 
konkurencieschopnosti slovenských podnikov. 

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 

Hlavným cieľom reforiem a investícií v tomto komponente je zabezpečiť kvalitnú, dostupnú, efektívnu a 
udržateľnú ústavnú zdravotnú  starostlivosť. Oceňujeme že Plán obnovy v tomto komponente alokoval spolu 
1 100 mil. eur, ktoré majú byť použité aj na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie nemocníc, ktoré prinesú do 
budúcnosti rozšírenie nemocničných lôžok a tiež adekvátne rozšírenie personálu (lekári, sestričky, ..). Práve 
udržateľná zdravotná starostlivosť si bude v blízkej budúcnosti  vyžadovať dodatočné finančné zdroje do 
systému. Tieto už nie je možné získavať zvyšovaním zdravotných odvodov, nakoľko už teraz nie sú 
limitované a pôsobia ako daň. Jednou z možností ako dostať do systému dodatočné finančné zdroje a 
zabezpečiť udržateľnú zdravotnú starostlivosť je pripoistenie, ktoré je i predmetom Programového vyhlásenia 
vlády.   

Navrhujeme do bodu 6. Míľniky a ciele, doplniť:  

Pripraviť zákon o Zdravotnom pripoistení  do konca roku 2022, účinný k 1.1.2023 


