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Milí čitatelia,
vítame vás pri ďalšom čísle nášho UOL 

Revue. Čaká vás zhrnutie niektorých noviniek, 
ktoré nám priniesla legislatíva Lex korona, ale 
aj mnoho iného.

To bol ale rok, že! Netočí sa vám z toho 
všetkého hlava? Nebojte sa, s našimi 
odborníkmi vaše podnikanie zostane nohami 
pevne na zemi.

Obdobie pandémie stále sviští okolo nás, 
my sme však zaťali zuby a pracovali o to viac. 
Snažili sme sa slovenským firmám uľahčiť 
neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitli zo dňa na 
deň.

Otvorili sme poradňu zadarmo pre všetkých, 
na Facebooku a na LinkedIn zodpovedali 
desiatky otázok, informovali o mnohých 
novinkách a možnej pomoci.

Týmto číslom vás však chceme dať hlavne do 
pohody. Zhrnúť, čo ostalo po starom a čo máme 
nové, a toho je naozaj veľa.

Pozrieme sa do všetkých pobočiek, 
prezradíme aj čo-to zo súkromia našich, ale 
hlavne vašich účtovníkov.

S radosťou sa chceme s vami podeliť 
o správu, že sa nám podarilo dokončiť 
pobočkovú sieť vo všetkých krajských mestách 
Slovenska.

Čiže nás nájdete nielen v Bratislave, 
Košiciach, Trenčíne a Žiline, ale už aj v Trnave, 
Nitre, Banskej Bystrici a Prešove.

Doba je náročná, my si však užívame, čo 
nás baví. Tešíme sa z nadviazania spolupráce 
s novými klientmi a zároveň zo spokojnosti 
klientov, ktorí to s nami ťahajú už dlhšie.

Dáva nám zmysel pokračovať ďalej. My 
v UOL vieme chodiť v daniach, účtovníctve 
a mzdách. Prečo si to nechávať pre seba?

Tešíme sa z vašej priazne a prajeme vám 
príjemné čítanie.

Petra Senteliková,
zástupkyňa riaditeľky 

UOL Účtovníctva 
pre oblasť Slovenska
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■ Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2020 nesplatený záväzok v hodnote 20 000 eur  
vrátane DPH voči svojmu dodávateľovi tovaru, lehota splatnosti uplynula 
15. 4. 2019. 

■ Za rok 2020 dodaní sumu 4 000,– eur.

■ Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2020 nesplatený záväzok vo výške 70 000 eur za 
kúpu pozemku, splatnosť uplynula 20. 9. 2019. 

■ Aj tu musíme dodaňovať.

■ Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2020 zvýši základ dane o 20 % 
menovitej hodnoty nesplateného záväzku, t. j. o 14 000 eur. 

■ Spoločnosť k 31. 12. 2020 eviduje nezaplatený záväzok vo výške 4 200,– eur 
prislúchajúci k nákladu za účtovné služby, ktorý bol splatný dňa 18. 4. 2019. 

■ Uvedený záväzok spoločnosť v roku 2020 nedodaňuje.

■ V roku 2019 mala spoločnosť povinnosť o náklad za účtovné služby (bez 
DPH) zvýšiť základ dane v daňovom priznaní na riadku 140.

■ Spoločnosť k 31. 12. 2020 eviduje vo svojom účtovníctve nezaplatený 
záväzok za pohostenie svojich obchodných partnerov, splatný dňa 14. 10. 2019. 

■ Uvedený záväzok spoločnosť v roku 2020 nedodaňuje.

■ V roku 2019 mala spoločnosť povinnosť o tento náklad zvýšiť základ dane 
v daňovom priznaní cez riadok 130 (tabuľka A). 

■ Spoločnosť má k 31. 12. 2020 nesplatený záväzok vo výške 40 000 eur 
za dodanie služieb, ktorého pôvodná lehota splatnosti uplynula 12. 9. 2019. 
S dodávateľom sa dohodla na predĺžení lehoty splatnosti do 31. 10. 2021.

■ Napriek dohode s dodávateľom spoločnosť musí dodaniť 20 % v roku 2020,  
t. j. sumu 8 000,– eur.

■ Spoločnosť má k 31. 12. 2020 záväzok vo výške 10 000 eur za dodaný 
materiál, splatný 1. 5. 2018.

■ V roku 2019 dodanila 20 %, t. j. 2 000,– eur.

■ V roku 2020 dodaní 3 000,– eur.

■ V roku 2021 dôjde k odpusteniu záväzku v plnej výške 10 000,– eur.

■ Odpustenie záväzku daňovník účtuje v roku 2021 na príslušný účet ostatných 
výnosov / 648 vo výške 10 000,– eur.

■ V daňovom priznaní za rok 2021 o sumu 5 000,– eur zníži základ dane.

 
■ Spoločnosť X (daňovník zrušený bez likvidácie) sa zlúčila v reálnych 
hodnotách so spoločnosťou Y (právny nástupca), rozhodný deň bol 1. 8. 2020. 

■ V rámci zlúčenia na právneho nástupcu prešiel aj záväzok v hodnote 20 000 eur,  
ktorého splatnosť bola 20. 10. 2018. 

■ V daňovom priznaní za rok 2019 spoločnosť X zvýšila základ dane o 20 % 
záväzku, t. j. o 4 000 eur.

■ Spoločnosť X v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí 
deň pred rozhodným dňom (t. j. od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020) zníži základ dane 
o sumu 4 000 eur.

■ Ak uvedený záväzok bude k 31. 12. 2020 neuhradený, spoločnosť Y ako 
právny nástupca v daňovom priznaní za rok 2020 zvýši základ dane o 50 % 
neuhradeného záväzku, t. j. o sumu 10 000 eur.

Aj keď to nie je populárna téma pre podnikateľov, mnohí z nás sa jej nevyhnú. 
Legislatívne ide o § 17 ods. 27 ZDP a priblížime si, čo to znamená.

Neuhradené záväzky a ich dodaňovanie

PríkladyNeuhradené záväzky evidujeme v účtovníctve 
a prostredníctvom daňového priznania PO 
(právnických osôb) o ne zvýšime základ dane o:

● 20 %, ak od dohodnutej lehoty splatnosti 
záväzku uplynul čas dlhší ako 360 dní;

● 50 %, ak od dohodnutej lehoty splatnosti 
záväzku uplynul čas dlhší ako 720 dní;

● 100 %, ak od dohodnutej lehoty splatnosti 
záväzku uplynul čas dlhší ako 1 080 dní.

Sumu vypočítavame z menovitej hodnoty 
záväzku alebo jeho nesplatenej časti (čiže 
vrátane prípadnej DPH).

Lehota sa počíta vždy od pôvodne 
dohodnutej lehoty splatnosti. Uvedené platí aj 
na nováciu záväzku (tzn. nahradenie záväzku 
novým). 

Ktoré záväzky dodaňujeme:
● prislúchajúce k daňovému výdavku (znížili 

sme si ním základ dane);
● prislúchajúce k odpisovanému 

a neodpisovanému majetku;
● prislúchajúce k zásobám, finančnému 

majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká 
výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo 
vyradení zo spotreby alebo z používania;

● aj záväzok, ktorý sa účtoval ako zníženie 
výnosu (príjmu).

Ktoré záväzky nedodaňujeme:
● záväzky organizačnej zložky po lehote 

splatnosti voči zriaďovateľovi (napr. za 
vnútropodnikové služby, refakturácie);

● záväzky prislúchajúce k výdavku (nákladu), 
ktorý je súčasťou základu dane až po zaplatení;

● záväzky prislúchajúce k nedaňovým 
výdavkom;

● u daňovníka, na ktorého bol vyhlásený 
konkurz;

● u daňovníka v reštrukturalizácii 
na záväzky v reštrukturalizačnom pláne 
potvrdenom súdom;

● záväzky k úverom, pôžičkám (pozor, len 
istina, úrok sa dodaňuje).

Pozitívum:
Po splatení záväzku, prípadne odpise záväzku 

príslušnú dodanenú sumu máme možnosť 
„oddaniť“ podľa § 17 ods. 32 ZDP.
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Čo je u nás nové? 

Otvárame pre vás 
nové pobočky
Precestovali sme krížom-krážom našu krajinu, aby sme pre vás vybrali 
tie najlepšie priestory. Zastavte sa, pracovne, alebo len tak na kávu. 
A kto sa na vás teší?

UOL Účtovníctvo 
Žilina
A opäť pobočka plná žien. Júlia 
(oficiálne Yuliia), Niki a Marcelka 
vás rady privítajú a vypočujú si 
vaše otázky či požiadavky.

Tak šup za nimi k Sadu SNP 5 
(budova hotela Slovan). 

Personál a obsadenie predstavíme nabudúce, buďte chvíľu s nami v napätí.

A s veľkou radosťou sme pre vás pripravili kancelárie UOL v ďalších krajských mestách,
už nás môžete nájsť v týchto novootvorených pobočkách:

UOL Účtovníctvo  
Nitra

Farská 17 (rohová budova, 
prízemie, reklamné polepy vás 
dovedú rovno k nám)

UOL Účtovníctvo  
Trnava

Pekárska 23 (prízemie, 
polyfunkčný dom Belvedér)

UOL Účtovníctvo  
Banská Bystrica

Dolná 68 (polyfunkčný dom, 
prízemie)

UOL Účtovníctvo  
Prešov

Jarková 95 (krásny domček, 
ku ktorému sa skĺznete priamo 
z Hlavnej ulice)

UOL Účtovníctvo Košice
Pobočka v Košiciach bola založená v roku 
2018. Janka Jáčová a Petra Senteliková si 
spoločne prezreli pár priestorov vhodných na 
prenájom. Jednoznačne zvíťazil ten, kde je 
v súčasnosti aj sídlo pobočky, na Tajovského 
ulici 17 (oproti bužni).

V Košiciach v rámci siete UOL je lokalizované 
aj mzdové oddelenie pre všetkých klientov. 
Košická pobočka je zapísaná v zozname 
daňových poradcov vedenom Slovenskou 
komorou daňových poradcov.

A s kým každým sa u nás stretnete?  
Čaká vás Petra, Denisa, Matúš, Ľubo, 
Julka a Jarka.

Príďte, neoľutujete.

UOL Účtovníctvo 
Bratislava
Pobočku na Panónskej ulici 4/A, oproti daňovému 
úradu, neprehliadnete. Zastavte sa a na ten 
daňový už za vás budeme chodiť výlučne my.

Pobočka je pevne v rukách Lukáša a Timey.

UOL Účtovníctvo Trenčín
Hanka a Alžbeta sú krásne dámy pracujúce 
pod Trenčianskym hradom. Do vienka im bola 
daná i múdrosť a táto kombinácia je niekedy 
nebezpečná. : )

Nájdete nás na Jesenského 12, zatiaľ na 1. 
poschodí. Čoskoro sa však v rámci budovy 
presunieme na prízemie.
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Petra Senteliková
partner a daňový 
poradca (Košice)

Od ukončenia štúdia 
na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave v roku 2000 sa 
Petra venuje účtovníctvu, 
mzdám, ekonomike 
podnikov.

Štátne skúšky  absolvovala a licenciu  
na výkon daňového poradenstva získala 
v roku 2014.

Od roku 2017 pracuje pre UOL. Ako 
zástupkyňa riaditeľky spoločností pre oblasť 
Slovenskej republiky a daňový poradca sa 
intenzívne podieľa najmä na budovaní siete 
účtovných kancelárií UOL na Slovensku, 
rozširuje pracovný tím, vzdeláva, ako i dozerá 
na dodržiavanie legislatívnych predpisov 
a spracováva odborné špecifické stanoviská 
pre klientov.

Táto práca ju baví a napĺňa, nie je to klišé, je 
to skrátka fakt. : )

Je vydatá, má dve krásne deti, Evičku 
a Adamka, ale i dva verné psy, Terezu a Filipa. : )

Ak neštuduje novely zákonov, rada relaxuje 
čítaním histórie, rozhovormi s priateľmi. 
Radosť jej urobí aj návšteva wellness či 
masáže. Miluje cestovanie, teší sa, až sa jej 
naplní sen a pozrie si zámky na Loire… Raz 
určite.

Denisa  
Karabová
účtovník a mzdový 
účtovník (Košice)

Denisa získala diplom 
na  Prešovskej univerzite 
v Prešove a počas tohto 
štúdia  sa začala venovať 
brigádne účtovníctvu. Zistila, 
že ju táto práca baví, a tak 

je rada, že sa jej môže venovať aj po skončení 
školy. 

Vo voľnom čase rada oddychuje, má rada 
aj aktívny oddych ako turistiku, ale nepohrdne 
ani ležaním na pláži pri mori s dobrou knihou 
v ruke :), najlepšie v spoločnosti svojej rodiny 
alebo kamarátov. Zbožňuje cestovanie, 
spoznávanie nových miest a ľudí, čítanie kníh, 
pozeranie filmov a má rada smiech, dobrú 
zábavu a humor. :) V UOL  pracuje dva roky 
a je veľmi rada, že  vďaka UOL stretla skvelých 
ľudí, aj vďaka ktorým má svoju prácu veľmi 
rada. :) 

Matúš Durkáč
účtovník (Košice)

Matúš má za sebou  
obchodnú akadémiu 
v Košiciach, kde  si hneď 
našiel záľubu v ekonomike 
a účtovníctve. V UOL 
pracuje už 2 roky, no 
každým dňom sa stále učí 
niečo nové. Účtovníctvo 
ho veľmi baví a z práce 

sa stalo zároveň aj jeho hobby. Medzi jeho 
najväčšie záľuby patrí šport, najmä futbal, 
ktorému  sa tento rok začal znova po rokoch 
aktívne venovať. Svoj voľný čas trávi so svojou 
priateľkou Aďkou.

Ľubomír Ivanko 
Macej 
mzdový účtovník 
(Košice)

Ľubo vyštudoval  
Prešovskú univerzitu 
v Prešove a Technickú 

univerzitu v Košiciach. Počas vysokej školy  
pracoval v niekoľkých firmách v ekonomickej 
oblasti. Vo voľnom čase  si dopĺňal vzdelanie 
v oblasti účtovníctva a daní. Okrem literatúry  
čítal aj diskusie odborníkov k rôznym 
problematikám, ktoré mu pomohli pochopiť 
mnoho nejasností. Najviac  sa však naučil 
priamo v účtovnej spoločnosti UOL, v ktorej 
pôsobí už takmer 2 roky. Okrem uspokojivého 
zamestnania mu táto spoločnosť dala možnosť 
uplatnenia sa v pracovnej oblasti, v ktorej nie 
je ľahké sa presadiť, čo so sebou nesie popri 
vďačnosti aj nemalú zodpovednosť.

 Medzi jeho záujmy patrí najmä šport, pc/
playstation hry a politika. Občas si prečíta 
knihu, najradšej má fantasy a autobiografie. 
Samozrejme, rád trávi čas s priateľkou 
a kamarátmi. Obľubuje výlety do prírody, 
či už formou turistiky, alebo cykloturistiky. 
Popri práci mzdového účtovníka v UOL sa 
aktívne venuje futbalu (momentálne hráč 
1. FC TATRAN Prešov – pozn. red.). Keďže  
bol odmala vedený k športu, blízko má aj 
k lyžovaniu, korčuľovaniu či pingpongu.

Hana Bělejová
účtovník (Trenčín)

Po stredoškolskom štúdiu 
Hanku vietor zavial na Vyššiu 
odbornú školu do Zlína, 
kde študovala účtovníctvo 
a finančné riadenie podniku. 
Po absolvovaní prešla na 

odbor finančné riadenie podniku a doštudovala na 
Univerzite Tomáša Baťu.

Keďže dlho nemohla nájsť prácu, otvorila si 
živnosť a začala sa živiť ako nezávislý finančný 
poradca.

Od 2018 pracuje v UOL ako účtovníčka pre Slo-
venskú republiku. Nezmenilo sa to, že sa stále učí 
nové veci, dovzdeláva sa v zákonoch a predpisoch, 
ktoré potrebuje pre prácu účtovníčky na Slovensku.

V osobnom živote má rada výzvy, hľadanie 
nových spôsobov. Nemá rada monotónne činnosti 
a prácu, pokiaľ to ide, uprednostňuje kreativitu. 
Víkendy najradšej trávi s priateľom na chate, v prí-
rode alebo niekde cestuje a spoznáva nové miesta. 
Cez týždeň najradšej športuje – 2× týždenne chodí 
na box a okrem toho bicykluje, chodí na turistiku.

Alžbeta 
Gabrišková
účtovník (Trenčín)

Alžbeta študovala  na 
univerzite v Nitre, konkrétne 
na fakulte ekonomiky 
a manažmentu. Účtovníctvo 

ju vždy zaujímalo, a preto by sa rada v tomto 
odbore naďalej vzdelávala a zlepšovala. 
Voľný čas najradšej trávi v prírode spolu 
s kamarátmi. Okrem turistiky rada korčuľuje 
v každom ročnom období. Má rada zábavu 
a veselých ľudí a teší sa na prácu v tíme UOL. 

Júlia Kyrychenko
účtovník (Žilina)

Júlia  sa venovala auditu 
a daniam v legislatíve 
Ukrajiny 19 rokov na 
daňovom úrade.

Vždy  vedela, že ju 
baví ekonomika, dane 

a účtovníctvo.  Preto  sa rozhodla študovať 
slovenské zákony a daňový poriadok na 
Slovensku.    

V UOL pracuje od júla roku 2020 v pobočke 
v Žiline. Pre Júliu spoločnosť  a práca 
v UOL znamená možnosť a zmysel života na 
Slovensku.     

Hlavnou úlohou pre Júliu je byť dokonalá 
ako účtovník.  Júlia  chce prispievať 
k rozvoju UOL, aby spoločnosť  aj naďalej bola 
najlepším poskytovateľom účtovných služieb.  
Vo  voľnom čase sa rada venuje rodine, čítaniu 
kníh, cestovaniu, plávaniu. 

Nikoleta 
Klimeková
asistent účtovníka 
(Žilina)

Nikoleta pochádza z obce 
pri Žiline. Momentálne 
je študentkou 5. ročníka 

na Žilinskej univerzite v odbore ekonomika 
a manažment podniku. Keďže sa oblasti 
ekonomiky venuje už od strednej školy, 
je veľmi rada, že môže pracovať pre UOL 
a uplatniť doposiaľ získané vedomosti v oblasti 
účtovníctva v praxi. Vo voľnom čase rada hrá 
na klavíri či športuje. 

Marcela 
Úradníková
asistent účtovníka 
(Žilina)

Momentálne je Marcela  
študentkou tretieho ročníka 
na Žilinskej univerzite 
v odbore ekonomika 

a manažment podniku. Vďaka práci asistenta 
účtovníka vie využiť získané vedomosti v praxi. 
Má rada prechádzky v oravských lesoch 
a rada skúša nové jedlá.

Lukáš Homola 
účtovník (Bratislava)

Lukáš vyštudoval  
Ekonomickú univerzitu 
v Bratislave v odbore 
účtovníctvo a audítorstvo. 
Do UOL  nastúpil ako 
asistent účtovníka ešte 

počas inžinierskeho štúdia a po škole sa 
presunul na pozíciu účtovníka.

Práca v UOL ho napĺňa – je tu priateľský 
a odborne zdatný kolektív, s ktorým sa nenudí 
a zároveň sa vzdeláva v účtovníctve a daniach.

Vo voľnom čase rád spoznáva Slovensko, 
jeho záľubou je turistika v očarujúcej prírode 
slovenských národných parkov. Okrem toho 
je rockový nadšenec, špeciálne obľubuje 
punkrock. Slnečné počasie, turistický výstroj, 
slúchadlá s hudbou do uší a prechádzka po 
hrebeni s výhľadom do okolitých dolín – takto  
trávi voľné dni v lone prírody.



Téma

PODNIKATEĽSKÉ 
„KILEČKO“
Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam zmien, ktoré 
priniesol zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 
podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami 
na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19. „Podnikateľské kilečko“ zahŕňa viac 
ako 100 zmien a my vás v tomto článku oboznámime 
s tými najdôležitejšími. 

Zákon o službách 
zamestnanosti 
– účinnosť od 
21. 7. 2020

Za nesplnenie povinnosti oznámiť 
voľné pracovné miesto úradu, v ktorého 
územnom obvode sa pracovné miesto 
nachádza, sa nebude udeľovať pokuta.

Zákon o inšpekcii 
práce – účinnosť 
od 21. 7. 2020

Ide o spresnenie kompetencií 
inšpektora práce, pokiaľ ide 
o stanovenie lehoty na odstránenie 
zistených nedostatkov s tým, že 
inšpektor práce je oprávnený na žiadosť 
kontrolovaného subjektu v odôvodnených 
prípadoch určenú lehotu predĺžiť.

Zákon o sociálnom poistení
S účinnosťou  
od 21. 7. 2020
● lehota na podanie ELDP do 

konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom došlo k ukončeniu 
právneho vzťahu (doteraz 
bola lehota na podanie ELDP 
do splatnosti poistného za 
kalendárny mesiac, v ktorom 
sa skončil právny vzťah);

● vypúšťa sa povinnosť 
kontrolovanému subjektu 
predložiť SP správu 
o splnení opatrení prijatých 
na odstránenie zistených 
nedostatkov (ostáva povinnosť 
prijať opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov a príčin 
ich vzniku a predložiť ich 
vedúcemu zamestnancovi 
kontroly).

S účinnosťou  
od 1. 1. 2021 odpadá:

1) povinnosť zamestnávateľa 
odhlásiť sa z registra 
zamestnávateľov v prípade, 
že zamestnávateľ už nemá 
žiadneho zamestnanca;

2) povinnosť poistencov 
oznamovať zmenu mena, 
priezviska, trvalého pobytu, 
prechodného pobytu, zrušenie 

trvalého alebo prechodného 
pobytu, okrem tejto skupiny 
poistencov štátu:
● osoba starajúca sa o dieťa;
● poberateľ opatrovateľského 

príspevku;
● osobný asistent, na ktorých 

sa v právnych vzťahoch 
sociálneho poistenia 
uplatňujú predpisy 
Slovenskej republiky podľa 
koordinačných nariadení EÚ 
alebo podľa medzinárodnej 
zmluvy, ktorá má prednosť 
pred zákonmi Slovenskej 
republiky;

3) povinnosť u SZČO 
oznamovať zmenu mena, 
priezviska, trvalého pobytu 
a zrušenia povolenia na trvalý 
pobyt alebo povolenia na 
prechodný pobyt.

 
Pozor: Tieto i ďalšie 
povinnosti zostávajú pre 
SZČO, na ktorú sa v právnych 
vzťahoch sociálneho poistenia 
uplatňujú predpisy Slovenskej 
republiky podľa koordinačných 
nariadení EÚ alebo podľa 
medzinárodnej zmluvy, 
ktorá má prednosť pred 
zákonmi Slovenskej republiky 
(zahraničná SZČO);

4) povinnosť zamestnávateľa 
oznamovať:
● zmeny v údajoch jeho 

zamestnanca: priezviska, 
predošlých priezvisk, mena, 
dátumu a miesta narodenia, 
stavu a miesta trvalého 
pobytu, identifikačného 
čísla sociálneho 
zabezpečenia fyzickej osoby 
(rodné číslo);

● zmenu v údajoch o tom, či 
je zamestnanec štatutárnym 
orgánom zamestnávateľa 
a má najmenej 50 % účasť 
na majetku zamestnávateľa, 
alebo členom štatutárneho 
orgánu zamestnávateľa a má 
najmenej 50 % účasť na 
majetku zamestnávateľa;

● začiatok a skončenie 
čerpania materskej 
dovolenky alebo 
rodičovskej dovolenky 
zamestnancom.

 5) Pri ukladaní pokút 
sa zavádza princíp „druhej 
šance“:

za nesplnenie povinnosti 
v lehotách určených zákonom, 
ale dodatočne splnených 
v ďalšej 7-dňovej lehote, sa 
nebude ukladať pokuta.
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Zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia – účinnosť od 21. 7. 2020

Len zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 11 a viac zamestnancov, je povinný vypracovať, 
pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky BOZP. 

Povinnosť vymenovať jedného alebo viac zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre 
bezpečnosť má len zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 10 zamestnancov alebo ktorého 
kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1.

Zákon o dani z príjmov – 
účinnosť od 21. 7. 2020

Výdavky na spotrebované pohonné látky – jedna z možností daňovo uznateľných 
výdavkov na PHL:

 ● pri ich prepočítaní, spotreba sa navýši o 20 % spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii, 
v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu.

Zákon o účtovníctve
Zvýšenie parametrov pre 
povinnosť auditu

pre účtovnú jednotku, ktorá je obchodnou 
spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za 
bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie sú splnené aspoň dve z týchto 
podmienok:

pre účtovné obdobie, ktoré 
sa začína od 1. 1. 2021

 ● celková suma majetku presiahla 3 000 000 
eur (majetok „brutto“);

 ● čistý obrat presiahol 6 000 000 eur;
 ● priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov v jednom účtovnom období 
presiahol 40.

pre účtovné obdobie, ktoré 
sa začína od 1. 1. 2022

 ● celková suma majetku presiahla 4 000 000 
eur (majetok „brutto“) 

 ● čistý obrat presiahol 8 000 000 eur 
 ● priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov v jednom účtovnom období 
presiahol 50.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia – účinnosť od 21. 7. 2020

 ● ruší sa povinnosť 
prevádzkovateľov ubytovacieho 

zariadenia, telovýchovno-športového 
zariadenia, zariadenia starostlivosti 
o ľudské telo a zariadenia spoločného 
stravovania predkladať orgánu verejného 
zdravotníctva prevádzkový poriadok na 
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu, 
povinnosť prevádzkovateľa predložiť 
prevádzkový poriadok zostáva;

 ● umožňuje sa vstup osoby so 
zvieraťom do priestorov určených na 
konzumáciu stravy, ak s tým súhlasí 
prevádzkovateľ;

 ● posúdenie zdravotného rizika pri 
práci, ktorá je zaradená do druhej 
kategórie raz za 24 mesiacov (doteraz 

18 mesiacov);
 ● ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznámiť 
každoročne orgánu verejného zdravotníctva 
údaje týkajúce sa zamestnancov 
vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej 
kategórie;

 ● ruší sa povinnosť zamestnávateľov 
vypracovať prevádzkové poriadky pre 
tie prevádzky, v ktorých zamestnanci 
vykonávajú prácu v prvej kategórii;

 ● ruší sa povinnosť zamestnávateľov vypracovať 
prevádzkový poriadok pre prevádzky, 
v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži 
teplom, chladom alebo fyzickej záťaži, 
s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci 
vykonávajú rizikovú prácu;

 ● ruší sa povinnosť držiteľov oprávnenia na 
odstraňovanie azbestu zo stavieb predkladať 
na schválenie príslušnému orgánu verejného 
zdravotníctva prevádzkový poriadok;

 ● odstraňuje sa pre vybrané typy prevádzok* 
tzv. posudková činnosť, pre tieto prevádzky 
sa táto povinnosť nahrádza oznamovacou 
povinnosťou,

 ● prevádzkovateľ takéhoto zariadenia 
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva 
oznámi zákonom ustanovené údaje týkajúce 
sa prevádzky a predloží prevádzkový 
poriadok.

* vybrané typy prevádzok:

 prevádzky, na ktoré bolo vydané rozhodnutie 
podľa § 13 ods. 4 písm. a) a táto prevádzka 
zmenila prevádzkovateľa, ale ostatné činnosti 
ostali zachované,

 ubytovacie zariadenia okrem zariadení 
sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately,

 telovýchovno-športové zariadenia,

 zariadenia starostlivosti o ľudské telo,

 prevádzky verejného stravovania bez 
výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym 
občerstvením a iné zariadenia s ambulantným 
predajom pokrmov a nápojov a predajom na 
zotavovacích podujatiach a iných hromadných 
podujatiach,

 administratívne priestory,

 priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť 
kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov 
alebo potravín.

Daňový poriadok 
– účinnosť od 
21. 7. 2020

 ● predlžuje sa minimálna lehota na 
vyjadrenie k zisteniam uvedeným 
v protokole z daňovej kontroly zo 
súčasných 15 pracovných dní na 
30 pracovných dní od doručenia 
protokolu
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„Lex korona“ – účinnosť od 21. 7. 2020
Preddavky na daň z príjmov 
právnických osôb
Ruší sa povinnosť doplatiť 
(vyrovnať) zaplatené preddavky 

splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia 
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom 
uplynula lehota na podanie daňového priznania 
(2. 11. 2020) u daňovníkov, ktorí:

 ● platili nižšie preddavky na DPPO;
 ● neplatili preddavky na DPPO podľa  
§ 42 ZDP (napr. nový daňovník, daňovník 
s daňovou povinnosťou nižšou ako 5 000,– €,  
na základe rozhodnutia o stanovení 
preddavkov inak);

 ● neplatili preddavky na DPPO podľa § 24a 
ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. z dôvodu 
poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní 
s rovnakým obdobím predchádzajúceho 
kalendárneho roka;

 ● neplatili preddavky na DPPO podľa 
nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Upustenie od vyrovnania 
zaplatených preddavkov sa 
vzťahuje na preddavky platené 
na zdaňovacie obdobie:

 ● kalendárny rok, ktorý sa začal 1. 1. 2020;
 ● v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho 
obdobia z kalendárneho roka na 
hospodársky rok a ktoré sa začalo po 
1. 1. 2020;

 ● hospodársky rok, ktorého riadna alebo 
predĺžená lehota na podanie DPPO uplynula 
počas obdobia pandémie;

 ● hospodársky rok, ktorého aspoň 1 mesiac 
spadá do kalendárneho roka 2020.

Preddavky na DPPO zaplatené 
na zdaňovacie obdobie 2020 alebo 
príslušný hospodársky rok sa 
započítajú na úhradu dane za toto 
zdaňovacie obdobie.

Pozor: Uvedená zmena sa však 
nevzťahuje na situáciu, keď daňovník 
mal povinnosť platiť preddavky na daň 
z príjmov, ale ich nezaplatil.

Téma

Zákon o tvorbe právnych predpisov  
a o Zbierke zákonov SR – účinnosť od 1. 1. 2021 
Návrhy zákonov, ktoré upravujú dane alebo odvody (ich novelizácia), budú účinné vždy k 1. januáru. 

Správne poplatky – účinnosť od 21. 7. 2020
Znižuje sa správny poplatok z 50 eur na výšku 30 eur pre fyzické osoby – podnikateľov 

a právnické osoby, ktoré Úradu verejného zdravotníctva SR zasielajú oznámenie o zložení 
a označovaní výživových doplnkov a nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh.

Elektronické registračné pokladnice 
– účinnosť od 21. 7. 2020

 ● ruší sa povinnosť mať na predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu (bloček z eKasa)

Daňovník so zdaňovacím obdobím 
kalendárny rok podá 31. 8. 2020 
daňové priznanie k DPPO za 
zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého 
mu vyplynie povinnosť platiť 
mesačné preddavky na DPPO 
vo výške 2 000,– €. Do lehoty na 
podanie daňového priznania k DPPO 
neplatil preddavky na DPPO (za 
zdaňovacie obdobie 2018 vykázal 
daňovú stratu).  

■ Daňovník nie je povinný zaplatiť 
rozdiel na preddavkoch na DPPO za 
január až október 2020 vo výške  
20 000,– € (10× 2 000,– €). 

■ Daňovník bude v roku 2020 
platiť mesačné preddavky na 
DPPO za november až december 
2020 a v roku 2021 za január až 
marec 2021 vo výške 2 000,– €. 
V zdaňovacom období 2020 
bude mať predpísané a zaplatené 
preddavky na DPPO vo výške  
4 000,– € (2× 2 000,– €), ktoré 
započíta na úhradu dane za toto 
zdaňovacie obdobie. 

Príklad 1:

Daňovník so zdaňovacím 
obdobím kalendárny rok 
podá 31. 8. 2020 daňové 
priznanie k DPPO za 
zdaňovacie obdobie 
2019, z ktorého mu 
vyplynie povinnosť platiť 
mesačné preddavky  
na DPPO vo výške  
2 000,– €. Do lehoty na 
podanie daňového priznania 
k DPPO mal platiť štvrťročné 
preddavky na DPPO vo výške 3 
000,– €, tieto preddavky na DPPO 
však nezaplatil.  

■ Daňovník nie je povinný zaplatiť 
rozdiel na preddavkoch na DPPO za 
január až október 2020 vo výške  
11 000,– € ([10× 2 000,– €] –  
[3× 3 000,– €]). 

■ Preddavky na DPPO za I., II. 
a III. štvrťrok 2020, ktoré daňovník 
nezaplatil, je povinný zaplatiť a budú 
sankcionované.

■ Daňovník bude v roku 2020 platiť 
mesačné preddavky na DPPO za 
november až december 2020 a v roku 
2021 za január až marec 2021 vo 
výške 2 000,– €. V zdaňovacom 
období 2020 bude mať predpísané 
preddavky na DPPO vo výške  
13 000,– € (za I., II. a III. štvrťrok 
2020 vo výške 3× 3 000,– € a za 
november až december 2020 mesačné 
preddavky vo výške 2× 2 000,– €), 
ktoré započíta na úhradu dane za toto 
zdaňovacie obdobie.

Príklad 2:
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Daňová strata – „mimoriadny odpočet“
Uplatniť odpočet daňovej straty za 

zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 môže 
daňovník so zdaňovacím obdobím 
hospodársky rok, ak lehota alebo predĺžená 
lehota na podanie daňového priznania uplynie 
v roku 2020.

Doteraz platilo, že daňovú stratu si môže 
uplatniť daňovník, ktorému sa zdaňovacie 
obdobie končí najneskôr 31. 10. 2019.

To znamená, že nie je rozhodujúce, kedy 
sa skončí daňovníkovi zdaňovacie obdobie, 
ale rozhodujúca je skutočnosť, aby riadna 
alebo predĺžená lehota na podanie daňového 
priznania uplynula v priebehu roka 2020. 

Zároveň platí, že uplatniť daňovú stratu 
podľa §24b ods. 1 a 2 je možné uplatniť len 
v jednom zdaňovacom období, ak by sa stalo, 
že v priebehu roka 2020 uplynie daňovníkovi 
lehota na podanie daňového priznania za viac 
zdaňovacích období.

Poznámka:
Neuplatnené daňové straty vykázané za 

zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 
až 2018 môže daňovník, ktorý je právnickou 
osobou, odpočítať od základu dane najviac 

v úhrnnej hodnote 1 000 000,– €, ak posledný 
deň lehoty na podanie daňového priznania 
k DPPO za zdaňovacie obdobie uplynie 
v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

Obchodný 
zákonník – účinnosť 

od 21. 7. 2020
Zjednodušuje sa možnosť zvýšiť základné imanie spoločnosti 

s ručením obmedzeným, ak sa na tento účel použije nerozdelený 
zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti.

Overenie účtovnej závierky audítorom sa nevyžaduje, ak:
 ● na zvýšenie základného imania sa použije nerozdelený zisk, 
ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom;

 ● hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu 
základného imania pred jeho zvýšením.

Živnostenský zákon – účinnosť od 21. 7. 2020
Zjednodušuje sa postup pri zápise viazanej živnosti pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov.

Zákon o cenách – účinnosť od 21. 7. 2020
 ● povinnosť evidencie o cenách vrátane kalkulácie nákladov a zisku sa ruší predávajúcim, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa 

nevzťahuje cenová regulácia;
 ● povinnosť evidencie o cenách zostáva len v prípade predaja tovaru, na ktorý sa cenová regulácia vzťahuje.

Daňovník so zdaňovacím obdobím 
hospodársky rok od 1. 10. 2018 
do 30. 9. 2019 podal daňové 
priznanie za uvedené zdaňovacie 
obdobie v lehote do 31. 12. 2019 
(nemal predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania). Môže si v tomto 
zdaňovacom období, v ktorom 
vykázal základ dane, uplatniť odpočet 
daňových strát vykázaných za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobia 
ukončené v rokoch 2015 až 2018 
podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?  

■ Lehota na podanie daňového 
priznania za zdaňovacie obdobie 
hospodársky rok, ktorý sa končí 
30. 9. 2019, uplynie 31. 12. 2019, tzn. 
že daňovník nespĺňa podmienky na 
mimoriadny odpočet daňových strát.

Príklad 1:

Daňovník so zdaňovacím obdobím 
hospodársky rok od 1. 10. 2018 do 
30. 9. 2019 mal predĺženú lehotu 
na podanie daňového priznania za 
uvedené zdaňovacie obdobie do 
31. 3. 2020, pričom v tejto lehote 
daňové priznanie aj podal. Môže 
si v tomto zdaňovacom období, 
v ktorom vykázal základ dane, uplatniť 
odpočet daňových strát vykázaných za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobia 
ukončené v rokoch 2015 až 2018 
podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?   

■ Áno, môže.

Príklad 2:
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Rozhovor

 ■ Petro, spolupracujete s UOL už 
4 roky jako daňový poradce. Když 
členové vedení UOL hledali někoho 
kompetentního pro rozjezd pobočky na 
Slovensku, vybrali si vás. Jak se vám 
daří v tomto společném partnerství?

PS: Áno, pred 4 rokmi som prijala ponuku 
pracovať pre UOL, vyhovovala mi forma 
externej spolupráce a online spojenie. Po 
určitom čase, pri zakladaní košickej pobočky, 
mi Janka navrhla partnerstvo v UOL. Spočiatku 
som váhala, vždy som pracovala ako „vlk 
samotár“, účtovníctvo a dane som viedla pre 
svojich klientov sama. V hlave mi vírili otázky 
„idem do veľkej pobočkovej siete účtovných 
kancelárií“, „budem mať zamestnancov“, „ako 
ich budem kontrolovať, ako budem vedieť, že 
všetko je tip-top, ako môžem delegovať svoju 
prácu na iných?“ a podobne.

Janka mala presvedčivé argumenty. Ponuku 
som prijala. A neľutujem.

 ■ Jano, jaké vlastnosti by měl mít 
zástupce ředitele pro slovenskou 

pobočku? A proč jste si zvolila na tuto 
pozici právě Petru? 

JJ: Jak uvedla Petra, naše spolupráce už 
nějakou dobu trvala. Původně jsme měli 
vyhlídnutého jiného partnera, ale spolupráce 
nevyšla. Ukázalo se, že je nutné 
mít někoho přímo na Slovensku 
a hlavně někoho z oboru. A to 
se podařilo skvěle. A vlastnosti 
a nastavení? Kromě těch odborných 
určitě tah na bránu, nadšení, 
optimismus, umění nadchnout 
ostatní, vytrvalost a trpělivost.

 ■ Petro, byla to pro vás výzva, 
nebo příjemné překvapení?

PS: Jedno aj druhé. Výzva 
ísť do projektu, na ktorý som sa 
sama nevedela dlho odhodlať, začať robiť aj 
niečo iné, venovať sa manažmentu, ktorý mám 
vyštudovaný.

Príjemné prekvapenie, že Janka vidí vo mne 
takúto dôveru a potenciál. Principiálne už po pár 
mesiacoch spolupráce sme obe videli, že sme si 

„sadli“. Obchodný vzťah prerástol do priateľstva. 
Jeden náš klient, ktorý nás pozná osobne obe, 
mi pri nedávnom rozhovore povedal: „Vy 
dvě jste z jedné hvězdy, jste si tak podobné. 
Vy jste se musely najít. Petro, to bylo jedno 

z tvých nejlepších životních 
rozhodnutí.“ Má pravdu, ja tú 
Janu zbožňujem. : )

UOL je výzva naďalej, každý 
deň niečo nové, budovanie 
tímov, noví klienti, rast 
pobočiek.

 ■ Můžete, Jano, zpětně 
ohodnotit vývoj expanze 
na Slovensku pod novým 
vedením? 

JJ: Petra byla dar z nebes, 
protože z Čech bychom to nedokázali. Je pro 
nás ten pravý partner profesně i osobně. Jsme 
si velmi podobné, stejně přemýšlíme. A teď 
má vývoj na Slovensku úplně jinou dynamiku. 
V letošním roce se dobudovaly zbývající 
pobočky, takže rok 2020 končíme s tím, že 

Sme 
z jednej 
hviezdy 
Dve ženy, dve krajiny. Mimoriadne spojenie 
dvoch osobností, ktoré si tak „sadli“, až pôvodne 
obchodný vzťah prerástol v priateľstvo. Dve 
hviezdy, ktoré sú si navzájom darom a dokážu 
na diaľku v pospolitosti a v radosti viesť UOL 
Účtovníctvo tak v Česku, ako aj na Slovensku, 
ako jedna osoba. Usmievavá, načúvajúca, 
s chuťou vytvárať nový priestor pre svojich 
klientov a pohodu pre svojich kolegov. Máme 
tu pre vás milý rozhovor s Petrou Sentelikovou, 
obchodnou partnerkou na Slovensku,  
a Janou Jáčovou, riaditeľkou UOL.

Sme si veľmi 
podobné, 
rovnako 

premýšľame.
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i na Slovensku má UOL Účetnictví pobočku 
v každém krajském městě.

 ■ Petro, můžete vyzdvihnout, co se vám 
za těch několik let spolupráce s UOL 
podařilo, z čeho máte radost a co vás 
motivuje k dalšímu rozvoji? 

PS: Podarilo sa nám značku UOL uviesť do 
povedomia verejnosti, zostaviť stabilné tímy 
zamestnancov, ktorí navzájom kooperujú, je úplne 
jedno, v ktorom meste, „v ktorej pobočke sedia“. 
Radosť mám z toho, že naše účtovné jadro, prevažne 
zložené z mladých ľudí, má chuť pracovať, učiť 
sa nové veci. Neustále meniace sa legislatívne 
podmienky vie zapracovať do svojej práce a naozaj, 
nevymýšľam, sami mi hlásia, že sa tešia do práce. 
Radosť mám z toho, že sme viditeľní na mnohých 
sociálnych sieťach, že sa nám podaril aj v tejto 
turbulentnej dobe nultý ročník slovenského UOL 
teambuildingu. Motivácia ide s týmto ruka v ruke, 
vidím výsledky práce, ale aj mnoho progresívnych 
zmien, ktoré nás čakajú. Či v oblasti marketingu, 
softvérových riešení, vzájomnej prepojenosti 
a spolupráce v rámci Slovenska, ale aj Česka. 

Ja som sa narodila v Československu. UOL 
bol skrátka osud.

 ■ Vaše firma má již několik let ověřenou 
pověst úspěšné a zodpovědné firmy 
v ČR. Co vás vedlo k tomu rozšířit 
působnost i mimo hranice, a podpořit 
tak historii československé spolupráce? 

JJ: Historicky jsme měli i klienty se 
slovenským účetnictvím. Český klient měl třeba 
malou firmu i na Slovensku. Bylo to takové 
samodomo pro pár klientů. Fungování daňové 
správy je podobné jako u nás a účetnictví je až 
na výjimky identické. Máme rozdílné daňové 
zákony. Hlavně zde ale není jazyková bariéra, 
takže nebylo co řešit a počítali jsme s expanzí 
i na Slovensko hned od počátku výstavby 
pobočkové sítě v ČR.

 
 ■ Blíží se rok 2021, co nového 

připravujete pro své klienty? 
PS: Pôjde o pravidelné e-booky so 

zaujímavými témami, slovenský newsletter, 
webové vylepšenia a veľa iného.

JJ: Rozjedeme i webináře a videa pro 
slovenské fanoušky a klienty. Připravujeme 
natáčení podcastu. Měníme systém komunikace 
přes ticketovací systém. Prostě s dobudováním 
poboček nastavujeme stejné věci jako v Česku.

 ■ Můžete již teď odhadnout, v čem bude 
příští rok jiný?

PS: Každé krajské mesto už má svoju 
pobočku, takže vieme pokryť klientelu a dopyty 
z akéhokoľvek kúta Slovenska.

Zároveň sa zväčšuje zamestnanecký tím, čiže 
či už v pracovnej oblasti, alebo aj sociálnej to 
bude vyšší level, skrátka, iné kafe. 

JJ: Věříme, že pro Slovensko bude zlomový. 
Kapacita sítě je velká, můžeme nabírat stovky 
nových klientů, takže tomu přizpůsobíme 
i komunikaci a marketing.

 ■ Jak se připravujete se svojí rodinou 
na Vánoce? Dokážete na chvíli vypnout 
a naladit se na adventní pohodičku? 
Dodržujete nějakou tradici, která se 
předává z generace na generaci? 

PS: Máme radi pokojné Vianoce, dnes sme 
s dcérkou boli nakúpiť malé drobnôstky na 
výzdobu. Adventný veniec na stole, v nedeľu sa 

vždy zapaľuje o sviečku viac. 
Je pravda, že pracujem veľa, ale určite aspoň 

na chvíľu vypínam. Mám dve deti, Evičku 
a Adamka, ktorí na Štedrý deň slávia svoje 
meniny, takže Vianoce naozaj patria hlavne im. 
Milujem ich rozžiarené očká, už od rána, keď sa 
pripravuje večera, a potom tie prekvapenia pod 
stromčekom, rozbaľovanie, hranie sa, skúšanie…

Tradícia je hlavne vo forme a spôsobe večere, 
spoločná modlitba, koledy, sviečky, oblátky 
s medom a cesnakom, kapustnica, šalát a ryba 
a na záver makový koláč. 

JJ: Jsem v jednom kole v práci, protože rok 
2020 byl i pro českou síť extrémně dynamický. 
Ale mám větší vánoční náladu než obvykle. Už 
zdobíme centrálu v Praze, připravuji setkání 
s přáteli u nás doma a začnu už kupovat dárky. 
Na svátky se moc těším. ■

Kapacita siete je veľká, môžeme naberať 
stovky nových klientov, takže tomu 
prispôsobíme aj komunikáciu a marketing.



Súťažte s nami!
Tentoraz sme pre vás pripravili neobvyklú 

matematickú úlohu.

Čo myslíte? Koľko autíčok a ceruziek potrebuje naša pracovitá účtovníčka, 
aby došla do práce načas a kompletne účtovne vystrojená?

Výsledok nám pošlite do 31. 1. 2021 na e-mail info@uol.sk  
a dostanete darček. Tešíme sa na vaše kreatívne nápady!
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