
31/DZPaU/2021/I - Informácia k zákonu č. 279/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 292/2014 Z. z. 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 02.07.2021 schválila zákon č. 279/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 292/2014 Z. z. 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 279/2021 Z. z.“). 
 
Na základe článku I zákona č. 279/2021 Z. z. sa s účinnosťou od 15.07.2021 do zákona č. 67/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) dopĺňa ustanovenie § 24ac, 
v zmysle ktorého podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov 
v roku 2020 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu [§ 50 ods. 5 zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)] do konca roka 2022, 
pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov 
prijatého v roku 2020 podľa osobitného predpisu (§ 50 ods. 13 ZDP) do konca mája 2023. 
 
Podľa § 50 ods. 5 ZDP, podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú 
predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú 

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva 
a sociálnych služieb, 

b) podpora a rozvoj športu, 
c) poskytovanie sociálnej pomoci, 
d) zachovanie kultúrnych hodnôt, 
e) podpora vzdelávania, 
f) ochrana ľudských práv, 
g) ochrana a tvorba životného prostredia, 
h) veda a výskum, 
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 

 
V súlade s § 50 ods. 13 ZDP, prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb 
a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov podľa § 50 ods. 12 ZDP je vyšší ako 3 320 eur, je povinný 
do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa § 50 ods. 12 ZDP zverejniť presnú 
špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu 
zaplatenej dane podľa § 50 ods. 5 ZDP, spôsob použitia podielu zaplatenej dane v členení na výšku a druh 
výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia podľa § 50 ods. 5 ZDP a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich 
s prevádzkou prijímateľa a výrok audítora, ak podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej 
dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 eur, je 
povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, 
na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu 
zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ 
prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť 
notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky podľa § 50 ods. 6 písm. h) ZDP. 
Úroky z peňažných prostriedkov na osobitnom účte znížené o daň vybranú zrážkou podľa § 43 ZDP a o uhradené 



náklady spojené s vedením tohto účtu prijímateľ použije len na účely vymedzené v § 50 ods. 5 ZDP, ktoré sú 
predmetom jeho činnosti. 
 
Na základe ustanovenia § 24ac zákona č. 67/2020 Z. z., sa s účinnosťou od 15.07.2021 predlžuje lehota 
pre použitie prostriedkov podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré boli prijímateľovi poukázané v roku 2020 
o jeden kalendárny rok, teda do konca roka 2022. V nadväznosti na uvedenú úpravu lehoty na použitie 
prostriedkov podielu zaplatenej dane do konca roka 2022, sa predlžuje aj lehota na zverejnenie presnej špecifikácie 
použitia prijatého podielu zaplatenej dane do konca mája 2023. 
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