
Poradie KILEČKO 2 - NÁVRHY OPATRENÍ príznak subpríznak  Legenda:   

3 
Zrušíme platenie povinného odvodu pre SBS na nezamestnávanie občanov so 
zníženou pracovnou schopnosťou S    S týka sa Súkromnej bezpečnosti 

4 
Zrušíme ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím S    VH týka sa Valnej hromady 

5 Odstránime duplicitné potvrdenia pre dohodárov evidovaných na úrade práce S    Z týka sa Zákonníka práce 

17 
Upravíme povinnosť zamestnanca absolvovať školenie o GDPR na jednorazovú 
povinnosť realizovanú po prijatí do zamestnania S    VO Týka sa Vereného obstarávania 

32 

Zjednodušíme proces uznávania osvedčení vydaných v iných krajinách ako na 
Slovensku pre lepšiu flexibilitu a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily na trhu 
práce S      

39 Ustanovíme jednu lekársku prehliadku k viacerým osvedčeniam o spôsobilosti S      

40 

Umožníme jednoosobovým s. r. o. vykonávať bezpečnostnotechnickú službu 
dodávateľským spôsobom bez povinnosť získania oprávnenia od Národného 
inšpektorátu práce S      

45 
Zrušíme obmedzenie kumulovania funkcie bezpečnostného technika s inými 
odbornými činnosťami S      

86 Prehodnotíme výšku pokút v zákone o ochrane osobných údajov S      

175 
Zúžime okruh povinných osôb, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo účastníkmi 
procesu legalizácie príjmov z trestnej činnosť S      

197 
Oddelíme výpočet zákonných mzdových príplatkov za prácu v noci a cez víkend od 
minimálnej mzdy S      

202 
Vypracujeme mechanizmus objektívneho stanovovania výšky minimálnej mzdy, ktorý 
bude reflektovať aktuálny vývoj ekonomiky S      

204 Oddelíme prácu z domu (tzv. home office) od domáckej práce a telepráce Z      

212 
Umožníme rozvrhnúť konto pracovného času po dohode aj s jednotlivými 
zamestnancami Z      

213 
Zavedieme možnosť vyhlásenia celozávodnej dovolenky bez predchádzajúceho 
súhlasu zástupcov zamestnancov Z      

214 
Umožníme zamestnávateľovi rozhodnúť o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného 
času po prerokovaní so zástupcami zamestnancov/zamestnancami Z      

215 
Umožníme zamestnávateľovi zaviesť pružný pracovný čas bez predchádzajúceho 
uzavreťa kolektívnej zmluvy/po dohode so zástupcami zamestnancov Z      



216 

Zvýšime rozsah týždenného pracovného času študentov z 20 hodín na 40 hodín, resp. 
vypustíme podmienku, v zmysle ktorej dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 
mesiacov Z      

218 

Umožníme, aby na pracoviskách s nočnými zmenami začínal deň pracovného pokoja 
hodinou zodpovedajúcou začiatku prislúchajúceho kalendárneho dňa a končil 
uplynutím 24 hodín od jeho začiatku Z      

219 
Zrušíme povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o nevykonávaní zrážok zo 
mzdy Z      

222 Zrušíme súbeh víkendových príplatkov s príplatkom za sviatok Z      

238 
Zrušíme pracovné lekárstvo pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon o 
súkromnej bezpečnosti S      

257 Zrušíme vstupnú lekársku prehliadku pri nástupe do zamestnania S      
308 Znížime počet dokladov vyžadovaných od prevádzkovateľa SBS S      

309 
Zrušíme podmienku vysokoškolského vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby 
a odbornej prípravy a poradenstva S      

310 

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby oznámiť Krajskému 
riaditeľstvu policajného zboru zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o 
udelenie licencie S      

312 
Upravíme podmienky pre prepravu cenín v zákone o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti S      

313 
Zrušíme možnosť uložiť pokutu prepravným firmám v prípade, ak nesťahujú údaje z 
kariet všetkých šoférov každých 28 dní S      

332 
Upravíme konanie e-valných zhromaždení spoločností za účelom zvýšenia právnej 
istoty S VH    

333 Zrušíme požiadavku na overenie podpisu predsedu valného zhromaždenia S VH    

399 
Zmeníme nastavenie určovania výšky minimálnej mzdy na 60 % mediánu z 
predchádzajúceho roka S      

427 

Zavedieme možnosť uzavretia zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní aj so 
subjektom, ktorý má nedoplatky na odvodoch a daniach za následného započítania 
pohľadávok S VO    

442 Zefektívnime obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác S VO    

444 

Odstránime povinnnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa preskúmavať, či 
majú účastníci prípravných trhových konzultácií nejaký vzťah k záujemcom alebo 
uchádzačom S VO    



445 
Zúžime rozsah povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa skúmať všetky 
referencie jednotlivých záujemcov a uchádzačov S VO    

446 
Vypustíme zo zákona o verejnom obstarávaní ustanovenia týkajúce sa „zjavne 
nedôvodných námietok“ a „zjavne nedôvodného odvolania“ S VO    

447 
Umožníme navrhovateľovi doplatenie kaucie v správnej výške na základe výzvy 
Úradu pre verejné obstarávanie S VO    

448 
Zúžime a spresníme definíciu zjavne nedôvodných námietok za účelom eliminácie 
subjektívneho pohľadu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie S VO    

449 
Odôvodníme účel novej právnej úpravy, ktorá umožňuje uzavrieť rámcovú dohodu 
najviac na 6 mesiacov S VO    

450 
Odôvodníme účel zavedenia výnimky pre pátracie a bezpečnostné služby a úpravy 
niektorých ďalších ustanovení v zákone o verejnom obstarávaní S VO    

451 
Upravíme obmedzenie výšky ceny plnenia v prípadoch, že pôvodný dodávateľ už časť 
plnenia dodal S VO    

452 
Zavedieme povinné uverejnenie zákazky s nízkou hodnotou a použitie elektronickej 
komunikácie S VO    

453 
Zabezpečíme zrušenie Rady v rámci Úradu pre verejné obstarávanie a jej nahradenie 
špecializovaným súdom S VO    

454 
Zabezpečíme zastrešenie profesionalizácie verejného obstarávania Úradom pre 
verejné obstarávanie namiesto odborných garantov S VO    

455 
Zúžime povinnosť odborných garantov týkajúcu sa absolvovania odbornej prípravy 
zabezpečovanej Úradom pre verejné obstarávanie S VO    

456 

Zavedieme možnosť splnenia povinností uplatnením environmentálneho hľadiska 
namiesto sociálneho hľadiska, resp. ich kombináciou podľa potrieb a možností 
verejného obstarávateľa S VO    

457 

Zavedieme možnosť pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa overiť v 
informačnom systéme verejnej správy podlžnosti úspešného uchádzača voči štátu bez 
nutnosti požadovania dokladov od uchádzača S VO    

459 
Odstránime goldplating v zákone o verejnom obstarávaní v prípade zákaziek na 
poskytnuťe služieb v oblasť výskumu a vývoja S VO    

460 
Odstránime goldplatinng v zákone o verejnom obstarávaní v prípade zákaziek s 
príspevkom verejných obstarávateľov S VO    

 


