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 AKTUÁLNE INFORMÁCIE  AKTUÁLNE INFORMÁCIE 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 

Pandemická OČR od 8. marca 2021 

Ak bude škôlka alebo škola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená, rodičia majú nárok na 
pandemické ošetrovné (pri splnení všetkých zákonných podmienok). Naďalej platí, že rodič po otvorení 
škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné, ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre 
uzavretie zariadenia príslušným orgánom (rozhodnutím hygieny, riaditeľa, zriaďovateľa alebo ministra 
školstva). 
Ak materská škola alebo základná škola umožní návštevu alebo výučbu len pre časť detí, rodičia detí, 
ktoré nemôžu materskú školu alebo základnú školu z tohto dôvodu navštevovať, nárok na pandemické 
ošetrovné majú.  
Stále tiež platí aj to, že ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia 
iba pre obavy z ochorenia, nárok na pandemické ošetrovné nemajú. 
 

Formuláre:  

• Čestné vyhlásenie bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu 

• Čestné vyhlásenie s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom 

• Žiadosť o ošetrovné bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu 

• Žiadosť o ošetrovné s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom 

Dištančné vzdelávanie a nárok na pandemickú OČR 

Z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká nárok na dávku pandemické ošetrovné iba vtedy, ak je škola 
uzatvorená alebo má obmedzenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu a iba počas 
obdobia uvedenom v rozhodnutí príslušného orgánu o jej uzatvorení. 
 
Pri dištančnom vzdelávaní však môžu nastať dve rôzne životné situácie – ak je škola otvorená bez 
obmedzení a rodič nedá dieťa do školy len z vlastnej obavy pred nákazou, potvrdenie o dištančnom 
vzdelávaní nestačí na priznanie nároku na pandemické ošetrovné. Rodičovi nárok na túto dávku 
nevznikne. 
 
Potvrdenie o dištančnom vzdelávaní bude rodičovi stačiť len vtedy, ak je prevádzka školy obmedzená 
rozhodnutím príslušného orgánu. Napríklad ak niektoré školy zriaďovateľ svojim nariadením otvoril tak, 
že obmedzil rozsah prezenčnej výučby, tzn. niektorým žiakom z prevádzkových dôvodov neumožnil 
prezenčnú formu výučby. Týmto žiakom musí škola poskytnúť dištančnú formu vzdelávania, o čom vydá 
rodičovi žiaka potvrdenie. V takomto prípade pri obmedzenej prevádzke školy rozhodnutím príslušného 
orgánu rodičovi nárok na pandemickú OČR vznikne. 
 
Príslušným orgánom, ktorý môže prevádzku školy uzavrieť alebo obmedziť, je buď minister školstva, 
zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo hygienik. 

Dôležité informácie pre žiadateľov o príspevok z projektu Prvá pomoc 

SZČO, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc 
z Opatrenia č. 2 musia byť nemocensky a dôchodkovo poistení. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať 
príspevok z Opatrenia č. 4. 
Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil alebo si dohodol splátkový kalendár so 
Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca 

https://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie
https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr
https://ocr.vicepremier.sk/portal
https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr


 

januára 2020. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 
1. februára, bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude musieť 
opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky pre poskytnutie pomoci. 
 
 
Zápis do registra partnerov verejného sektora 
 
Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí do 31.12.2021. Novela zákona 
o službách zamestnanosti účinnou od 19. januára 2021 zrušila na obdobie celého roku 2021 táto 
administratívna povinnosť pre podnikateľov a SZČO. 
 
Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/dolezite-informacie-ziadatelov-
prispevok-z-projektu-prva-pomoc.html 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/dolezite-informacie-ziadatelov-prispevok-z-projektu-prva-pomoc.html
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/dolezite-informacie-ziadatelov-prispevok-z-projektu-prva-pomoc.html


 

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V SÚVISIACICH ZÁKONOCH 

V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V SÚVISIACICH 

ZÁKONOCH V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU 

KORONAVÍRUSU 

Vláda SR prijala viaceré zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. (ďalej len „Zákonník práce“) v súvislosti 
s pandémiou koronavírusu a mimoriadnym stavom území Slovenskej republiky.  
 

PRACOVNOPRÁVNA OBLASŤ  

  
Novela Zákonníka práce, účinná odo dňa 4. apríla 2020 sa týka obdobia, keď je na území Slovenskej 
republiky vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav ako aj obdobia dvoch 
mesiacov po ich odvolaní. V tomto uvedenom období platia ustanovenia Zákonníka práce s nasledovnými 
odchýlkami:  
1. Možnosť nariadenia home office – zo strany zamestnávateľa, ak to dohodnutý druh práce umožňuje 
– nebude treba vzájomná dohoda resp. súhlas zamestnanca ako to bolo platné doteraz.  
2. Právo na home office zo strany zamestnanca za podmienok, že to dohodnutý druh práce umožňuje 
a nie sú vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa, ktoré by výkon home office neumožňovali.  
3. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni 
vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.  
4. Čerpanie dovolenky – skracuje sa lehota na oznámenie čerpania dovolenky zo strany 
zamestnávateľa a to na 7 dní pred nástupom na dovolenku a ak ide o nevyčerpanú dovolenku za 
predchádzajúci kalendárny rok lehota na oznámenie je len 2 dni pred nástupom na dovolenku. 
5.  Od 4.4.2020 patrí zamestnancovi, ktorý nemôže vykonávať prácu pre prekážky v práci na strane 
zamestnávateľa z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu, resp. ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu náhrada mzdy vo výške 80% jeho priemerného 
zárobku. Ustanovenie § 142 ods. 4 zostáva i naďalej v platnosti – t. j. možnosť v písomnej dohode medzi 
zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov vymedziť vážne prevádzkové dôvody (prekážky v práci 
na strane zamestnávateľa), pri ktorých patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške najmenej 60% jeho 
priemerného zárobku. Ochrana pre zamestnancov, ktorým je nariadené karanténne opatrenie a  izolácia 
bude rovnaká, ako keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného (§64 Zákonníka práce). 
6. Ochrana pre zamestnancov, ktorým je nariadené karanténne opatrenie a  izolácia bude rovnaká, ako 
keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného (§64 Zákonníka práce). 
 
Od 17.06.2020 platí novela Zákonníka práce, týkajúca sa možnosti predĺženia pracovných pomerov na 
dobu určitú. Pracovné pomery, ktoré nie je možné opätovne dohodnúť alebo predĺžiť na dobu určitú 
nakoľko prekračujú zákonný limit pre trvanie/ opätovné dohodnutie na dobu určitú, možno predĺžiť za 
nasledovných podmienok: 
a) pracovný pomer musí byť predĺžený alebo opätovne dohodnutý počas mimoriadnej situácie 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo maximálne do dvoch mesiacov po ich odvolaní; 
b) predĺženie alebo opätovné dohodnutie na dobu určitú je možné najviac jedenkrát a najviac na jeden 

rok; 
c) predĺženie alebo opätovné dohodnutie musí zamestnávateľ prerokovať so zástupcami 

zamestnancov, ak uňho pôsobia, inak sa považuje pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas. 

 

 



 

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V SÚVISIACICH ZÁKONOCH 

V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 

 
S účinnosťou od 3. marca 2021 sa obmedzuje  sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 
3.marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 
konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na: 
 
a) v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského 

zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a 
miesta výkonu práce a negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového 
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak 
táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 
alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto 
očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia 
neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 

 
b) cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý 

nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže 
potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu 
na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako 
práca z domácnosti, a cestu späť ak sa táto osoba: 
• preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. 

stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového 
testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní 

• preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa 
varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní, 

• preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa 
varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní, 

• alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 
tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou 
vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo 
zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 

 
  



 

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V SÚVISIACICH ZÁKONOCH 

V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

OBLASŤ SOCIÁLNEHO POISTENIA  

PANDEMICKÁ OČR  

Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní rodičia a 
osvojitelia), ktorí počas aktuálnej krízovej situácie ošetrujú choré dieťa do 16 rokov (t. j. dieťa, ktorému 
ošetrujúci lekár potvrdil nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania.) alebo zabezpečujú 
osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu mladšiemu ako 11 rokov, resp. mladšiemu ako 18 rokov, ak ide 
o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to v prípadoch, keď bola dieťaťu nariadená 
karanténa alebo izolácia, alebo predškolské zariadenie, škola či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa 
navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. riaditeľom školy, regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva či ministerstvom školstva) uzavreté. 
 
V súčasnosti nie je možné poberať pandemické ošetrovné vtedy, ak rodič rozhodne pre obavu z 
koronavírusu, že dieťa preruší dochádzku do školy či škôlky, resp. sa rodič nedá otestovať a z toho dôvodu 
nemôže dieťa nastúpiť do školy či škôlky. To však neplatí v prípade rodinných príslušníkov (zákonom 
určených) zabezpečujúcich starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení 
sociálnych služieb (do ktorých patria napr. aj jasle). Tí naďalej majú nárok na poberanie pandemickej OČR 
aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa do zariadenia sociálnych služieb pre obavu z koronavírusu.  
 
Pandemické ošetrovné môže nemocensky poistený rodič poberať počas celej doby trvania krízovej 
situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktorá podmieňuje nárok na pandemickú OČR (napr. 
zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s 
krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď...). Výška pandemického ošetrovného je 55 % 
denného vymeriavacieho základu.  

Ako požiadať o pandemickú OČR 

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne nájdete novú žiadosť o pandemickú OČR a podrobný postup 
https://www.socpoist.sk/aktuality--tgo/48411s69055c 

PANDEMICKÁ PN 

V porovnaní s bežným nemocenským, ktoré sa vypláca počas dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnancovi až od 11. dňa (prvých 10 dní mu patrí náhrada príjmu od zamestnávateľa), sa pandemická 
PN vypláca od prvého dňa. To znamená, že ak zamestnancovi bola potvrdená dočasná pracovná 
neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu, 
ale kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom). Ten na predpísanom tlačive potvrdí 
PN z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne, ktorá bude poistencovi od prvého 
dňa vyplácať pandemické ošetrovné vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.  

Ako požiadať o pandemické nemocenské 

https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-nemocenske-bezeid 

https://www.socpoist.sk/aktuality--tgo/48411s69055c
https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-nemocenske-bezeid


 

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V SÚVISIACICH ZÁKONOCH 

V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

ODKLAD PLATBY POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE ZA 

MESIAC MAREC, MÁJ, JÚN A JÚL 2020 

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré schválila 14. decembra 2020, sa posúva splatnosť 
poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020. Poistné na sociálne 
poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za tieto „pandemické mesiace“ je splatné až do 30. júna 2021. 
Pôvodne bola lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za tieto mesiace do 31. decembra 2020. 
Upozorňujeme, za nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov. 
 
Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre 
možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec 2020, máj 2020, jún 2020 a júl 2020, už nemusia 
predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani 
žiadne iné dokumenty. 
 
K predĺženiu splatnosti na 30. jún 2021 na základe nariadenia vlády dôjde automaticky. 
 
Viac k odkladu platby poistného na sociálne poistenie nájdete na nasledujúcom odkaze:  
https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia-a-szco--dalsie-predlzenie-lehoty-splatnosti-
odlozeneho-poistneho-za-marec--maj--jun-a-jul-2020/48411s69173c 
 

ODKLAD PLATBY POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE ZA 

MESIAC DECEMBER 2020, JANUÁR A FEBRUÁR 2021 

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a SZČO na nariadenie vlády SR, ktoré im 
umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2020, január a február 
2021 do 30. júna 2021, za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených podmienok.  
 
Upozorňujeme zároveň, že toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov. 
 
Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za vyššie uvedené pandemické mesiace platí iba pre 
zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat 
alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % 
a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za december 2020 sa za zamestnancov nemení. 
 
Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti zamestnávateľov a povinne poistené SZČO upozorňuje, aby na účely 
určenia predĺženej lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2020, január 
a február 2021 Sociálnej poisťovni predložili čestné vyhlásenie. 
 
Čestné vyhlásenie v elektronickej podobe:  

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-december-2020/69161s 

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie---odklad-poistneho-za-januar-2021/69299s 

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie---odklad-poistneho-za-februar-2021/69358s 

 

  

https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia-a-szco--dalsie-predlzenie-lehoty-splatnosti-odlozeneho-poistneho-za-marec--maj--jun-a-jul-2020/48411s69173c
https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia-a-szco--dalsie-predlzenie-lehoty-splatnosti-odlozeneho-poistneho-za-marec--maj--jun-a-jul-2020/48411s69173c
https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-december-2020/69161s
https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie---odklad-poistneho-za-januar-2021/69299s
https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie---odklad-poistneho-za-februar-2021/69358s


 

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE A V SÚVISIACICH ZÁKONOCH 

V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

DLH NA DANIACH ALEBO ODVODOCH A SPLÁTKOVÝ KALENDÁR 

  
Na základe zmeny v § 70 odsek 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, žiadateľ o príspevok má 
nárok na príspevok aj v prípadoch, ak: 

• nemá splnené daňové povinnosti ale správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, 
platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach, 

• nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného 
na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ale Sociálna 
poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa 
žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného 
zúčtovania poistného, 

• má voči úradu práce splatné finančné záväzky, ale úrad práce žiadateľovi určil splátky dlžných 
súm splatných finančných záväzkov. 

POZOR: 
 
Poistné za, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný 
odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.  
Vykazovaciu povinnosť t. j. zaslať mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne si zamestnávateľ musí splniť 
v riadnom termíne. 
 

DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI  

Splatnosť dane zo závislej činnosti 

Zamestnávateľ je povinný vybrané preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn 
daňového bonusu odviesť najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej 
mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 
neurčí inak (§ 35 ods.6 zákona o dani z príjmov).  
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!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie január 2021!!! 

Cieľ projektu 

Poskytnutie zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania 
príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu 
vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie. 
Existujúcim žiadateľom z Prvej pomoci bude príslušný úrad práce od 02. novembra 2020 posielať 
dodatky k dohodám. 
Súbežná podpora z iných ministerstiev je dovolená (ministerstvo hospodárstva, ministerstvo kultúry, 
ministerstvo dopravy). 

Oprávnené obdobie 

Obdobie odo dňa zakázania niektorých prevádzok na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR pri ohrození verejného zdravia. 

Hlavné aktivity 

Príspevky je možné čerpať prostredníctvom opatrení: 

Opatrenie č. 1: Zamestnávatelia, ktorí boli povinní uzatvoriť svoje prevádzky 
Opatrenie č. 2: SZČO, ktoré sú nemocensky a dôchodkovo poistené a boli povinné uzatvoriť prevádzky, 
alebo ktorým poklesli tržby 
Opatrenie č. 3: Zamestnávatelia, ktorí boli zasiahnutí mimoriadnou situáciou 
Opatrenie č. 4: SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené a v čase vyhlásenia mimoriadnej 
situácie nemajú žiaden iný príjem. 
 

Na poskytnutie finančného príspevku v rámci Projektu je po splnení všetkých podmienok právny nárok. 

V rámci tohto projektu žiadateľ – zamestnávateľ predkladá spoločnú žiadosť o poskytnutie príspevku na 
opatrenie č. 1, 3A alebo 3B. Na opatrenia č. 2, 4A a 4B sa predkladá osobitná žiadosť. 
V prípade, ak žiadateľ – zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch opatrení v 
jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si výkaz o poskytnutie príspevku prostredníctvom toho 
opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych dní. 
 
V prípade, ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca predložiť výkaz o 
príspevok len v rámci jedného opatrenia.  
 
V prípade, ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o 
poskytnutie príspevku, resp. podať výkaz v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3A alebo 
3B, avšak na iné prevádzky. V takom prípade podáva výkaz na konkrétne opatrenie s uvedením všetkých 
zamestnancov prevádzky alebo prevádzok, ktoré spĺňajú podmienky daného opatrenia. 
 
Poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 a súbežne v rámci opatrenia č. 4 nie je možné.  
 
Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B je možné, avšak na iné prevádzky. 
Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 4A a 4B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len 
jednu z možností. 
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OPATRENIE č. 1 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú 

zamestnávateľmi), ktorí boli povinní uzatvoriť svoje prevádzky 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie január 2021!!! 

Oprávnený žiadateľ 

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje: 

• právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej 
republiky, alebo   

• fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú 
osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu  

• organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby 
s pracovnoprávnou subjektivitou,   

• právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách 
zamestnanosti. 
 

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere s dňom 
nástupu do práce najneskôr 01.02.2021. 
 
Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov. 
 
Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania 
žiadosti a výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe. Príspevok 
nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia alebo 
čerpá dovolenku. 
Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet zamestnancov, avšak na týchto 
zamestnancov príspevok nebude poskytnutý. 
Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní 
príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok. 
Príspevok nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia 
(PN, OČR) alebo čerpá dovolenku. 

Podmienky poskytovania príspevku 

• žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť 
najneskôr k 01.02.2021; 

• zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), t. z. zamestnanec je doma na prekážkach v práci; 

• zamestnancovi vznikol pracovný pomer najneskôr do 01.02.2021 (vrátane); 

• vyplácanie náhrady mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce; 

• zamestnanci nie sú vo výpovednej dobe alebo nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia a ku dňu 
podania žiadosti sú v pracovnom pomere, na zamestnanca nie je poskytovaný iný príspevok na 
mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

• dva kalendárne mesiace  nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, 
neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov 
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce; 

• jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný 
a v ktorom  je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami 
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výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce; 

• má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok 

• nemá voči úradu splatné finančné záväzky, 

• nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného 
predpisu, 

• nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, 
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 
 

Podmienky čerpania, ktoré sa preukazujú čestným vyhlásením a skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne 
vyhlásil môžu byť predmetom následných kontrol. 

Upozornenie: Podmienky čerpania príspevku musia byť splnené ku dňu podania žiadosti. 

Oprávnené výdavky 

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, 
kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa, vo výške 80% jeho celkovej ceny práce, 
najviac vo výške 1 100 EUR. 
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OPATRENIE č. 2 – SZČO, ktoré sú nemocensky a dôchodkovo 

poistené – príspevok na samotnú osobu SZČO (nie na 

zamestnancov SZČO)  

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie január 2021!!! 

Oprávnený  žiadateľ 

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo 
prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ (alebo rozhodnutia iného 
príslušného orgánu) alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. 
 
Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:  
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov,  
b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a 

Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite 
a dohľade nad výkonom auditu), zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o 
divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné 
povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného 
zákonníka, sú slobodným povolaním, t. j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne 
oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní 
svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu) 

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa 
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. 

 
Podmienkou oprávnenosti žiadateľa zároveň je, že ide o SZČO, ktorá: 

 

• bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a 
poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020, resp. od 
01.02.2021; v prípade, ak si dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO začne platiť 
neskôr, nárok na príspevok vzniká za kalendárny mesiac, za ktorý bola dobrovoľne nemocensky 
a dôchodkovo poistená (minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) alebo 

• čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia 
vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.02.2021, resp. so začiatkom podnikania v roku 2020 
až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021. Na účely projektu tzv. odvodové 
prázdniny môže čerpať taká SZČO, ktorá začala podnikanie v roku 2019, resp. 2020 a ktorej 
nebolo možné posúdiť vznik povinného sociálneho poistenia z dôvodu, že za kalendárny rok, 
rozhodujúci na vznik tohto poistenia, nedosahovala žiadny príjem z podnikania alebo inej SZČ. 

 
Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.  
Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť 
najneskôr k 01.02.2021.  
Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Podmienky poskytovania príspevku 

• SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30. júna 2020 a 
poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. 01.02.2021 
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a poistenie trvá aj po tieto dni, alebo bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená 
(minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) a za nasledujúce kalendárne mesiace, počas ktorých jej 
poistenie nepretržite trvá alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania 
v roku 2019 až do jej posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.02.2021 alebo so 
začiatkom podnikania v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021; 

• SZČO nemá pozastavenú alebo zrušenú živnosť; 

• SZČO vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021; 

• splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o 
príspevok, 

• SZČO nemá voči úradu splatné finančné záväzky;  

• nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného 
predpisu, 

• SZČO nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného 
pomeru, 

• SZČO nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Oprávnené výdavky 

Za oprávnený výdavok za mesiac január 2021 sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo 
zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb, a to nasledovne najviac vo výške: 
 

Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku 

od 20,00 - 39,99% 270 EUR 

od 40,00 - 59,99% 450 EUR 

od 60,00 - 79,99% 630 EUR 

od 80% a viac 810 EUR 

 
V prípade, ak má žiadateľ zároveň uzatvorený pracovný pomer, od výšky príspevku zodpovedajúcemu 
príslušnému poklesu tržieb sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru za kalendárny 
mesiac, za ktorý príspevok žiada. 
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OPATRENIE č. 3 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú 

zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade 

prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej 

mimoriadnej situácie 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie január 2021!!! 

Oprávnený žiadateľ 

Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 
udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti alebo 
poklesu tržieb. 
 
Opatrenie č. 3 má dve alternatívy A a B. Základný rozdiel medzi nimi je: 
 

o v možnosti/nemožnosti prideľovať zamestnancovi prácu:       
3A) zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, t. j. zamestnanci sú doma na tzv. prekážkach 
3B) zamestnávateľ môže prideľovať prácu zamestnancom  
 

o vo výške a výpočte príspevkov 
3A) paušálny príspevok vo výške 80% celkovej ceny práce 
3B) paušál na zamestnanca v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb 
 
o  v povinnosti preukazovať pokles tržieb 
3A) nepreukazuje sa pokles tržieb zamestnávateľa 
3B) je potrebné preukázať pokles tržieb zamestnávateľa 

 

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:  
 

• právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej 
republiky, alebo   

• fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú 
osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, 

• organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby 
s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa 
osobitného predpisu,  

• právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách 
zamestnanosti. 
 

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť 
najneskôr k 01.02.2021.  
 
Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevkov 3A a 3B považuje zamestnanec v pracovnom 
pomere s dňom nástupu do zamestnania najneskôr do 01.02.2021 vrátane. 
Za zamestnanca sa na účely 3A považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať 
prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). 
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Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj 
zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). 

Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov. 

Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania 
žiadosti a výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe. 
Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní 
príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok. 
 

Podmienky poskytovania príspevku 

• zamestnanci nie sú vo výpovednej lehote, nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia alebo 
nečerpajú dovolenku, 

• zamestnanci sú ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere, 
• vyplácanie mzdy zamestnancom podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce, 

• žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť 
najneskôr k 01.02.2021, 

• na zamestnancov, nie je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, 

• dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, 
neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov 
uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

• jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a 
v ktorom je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami 
výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce, 

• má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok 

• nemá voči úradu splatné finančné záväzky, 

• nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného 
predpisu, 

• nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, 
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Upozornenie: Podmienky čerpania príspevku musia byť splnené ku dňu podania žiadosti. 

Oprávnené výdavky 

3A) Výška príspevku je 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky 1 100,00 EUR.  

Ak je náhrada mzdy, ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do 
konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť, nižšia ako 1 100,00 EUR, 
príspevok sa poskytuje najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy. 
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Príspevok podľa opatrenia 3A nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky 
sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku. 
 

3B) Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od 

poklesu tržieb najviac vo výške podľa tabuľky: 

 

Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku 

od 20,00 - 39,99% 270 EUR 

od 40,00 - 59,99% 450 EUR 

od 60,00 - 79,99% 630 EUR 

od 80% a viac 810 EUR 

 

Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj 
zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce)., 
 
Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu 
mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku. 
 
Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80% celkovej ceny práce zamestnanca, naviac však vo 
výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb v zmysle vyššie uvedenej tabuľky. 
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OPATRENIE č. 4 – Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase 

vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie január 2021!!! 

Oprávnený žiadateľ 

SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila 
oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 01.01.2021 nemá žiaden iný príjem 
(z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z  

• pracovného pomeru,  

• dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo 

• invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
40 % až 70 %.  

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný 
dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. 
Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok 
vyplatený úradom práce za mentoring / tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský 
dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod. 
 
Opatrenie č. 4 má dve alternatívy A a B 
 
Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa 4A považuje fyzická osoba, ktorá:  
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov; 
b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a 

Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite 
a dohľade nad výkonom auditu), zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o 
divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné 
povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 
Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon 
nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí 
pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu); 

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa 
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov; 

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO podľa písm. a) až c), ktorá začala prevádzkovať svoju 

činnosť najneskôr k 01.02.2021. 

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa 4B považuje fyzická osoba, ktorá:  
- je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej 

zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, 
nepresiahol 9 600 EUR a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 EUR;  

- v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po 
zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600  
EUR/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 
EUR/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,  

- v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020, zisk pred 
zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol  hodnotu 9 600 
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EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 EUR/12 
x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2020, 

- v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2021 (najneskôr 
k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti 
nepresiahol hodnotu 9 600 EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat 
bol minimálne 1 200 EUR/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti v roku 2021, 

- je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným,  
- nie je zároveň jej zamestnancom a nie je spoločníkom v inej s.r.o. 

 
Na účely opatrenia č. 4B sa za tzv. jednoosobovú s.r.o. považuje len taká s.r.o., ktorá nemá žiadnych 
zamestnancov. 

Podmienky poskytovania príspevku 

Opatrenie 4A: 

• SZČO vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021, 

• SZČO nemá od 01.01.2021 žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), 

• SZČO nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného 
dôchodku (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%) alebo výsluhového 
dôchodku, 

• plnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o 
príspevok, 

• SZČO nemá voči úradu splatné finančné záväzky; nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo 
nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, 

• SZČO nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného 
pomeru, 

• SZČO nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

• mu nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny, 

• nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť. 

 

Opatrenie 4B: 

• je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk 
po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 
9 600 EUR a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 EUR;  v prípade jednoosobovej s.r.o., 
ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych 
mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600  EUR/12xpočet mesiacov existencie a 
zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 EUR/12xpočet kalendárnych mesiacov 
vykonávania činnosti do konca roka 2019, v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať 
činnosť v priebehu roka 2020, zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania 
činnosti nepresiahol  hodnotu 9 600 EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny 
obrat bol minimálne 1 200 EUR/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca 
roka 2020, v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2021 
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(najneskôr k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti 
nepresiahol hodnotu 9 600 EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol 
minimálne 1 200 EUR/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti v roku 2021, 

• je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, 

• nie je spoločníkom v inej s.r.o. 

• od 01.01.2021 (resp. od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca) nemá žiaden iný príjem (z 
podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd 
vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 40% a najviac 70 %), 

• nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku 
(pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo výsluhového dôchodku, 

• splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o 
príspevok, 

• nemá voči úradu splatné finančné záväzky; nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá 
určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, 

• nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Oprávnené výdavky 

Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej 
činnosti vo výške 315 EUR. 
 
Od výšky príspevku sa odpočíta suma príjmu fyzickej osoby za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok 
žiada. Za príjem sa na tento účel považuje čistý príjem z pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo 
pracovného pomeru alebo suma invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 % (čiastočný invalidný dôchodok).  
  



 

PRVÁ POMOC+ - POSTUP PODANIA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE 

PRÍSPEVKU  

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI PRVÁ POMOC+ 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie január 2021!!! 

OPATRENIE  Č. 1 A Č. 3 

Žiadosti/výkazy za mesiac január 2021 zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom, predkladá 
formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - slovensko.sk v 
zastúpení právnickej osoby v mene ktorej žiada.  
 
Žiadateľ prostredníctvom výberu  subjektu pre zastupovanie vyberie IČO za koho sa chce prihlásiť pre 
prístup k elektronickej schránke a k službám Ústredného portálu verejnej správy. Autorizácia žiadosti 
kvalifikovaným elektronickým podpisom nie je požadovaná.  
 
V prípade, ak má žiadateľ zriadených viac prevádzok v rôznych územných obvodoch, žiadosť sa podáva 
podľa sídla žiadateľa.  

Žiadosť/výkaz za mesiac január 2021 je možné zasielať do konca marca 2021. 

OPATRENIE  Č. 2 A Č. 4 

Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku (spolu s prílohou – Výkazom pre priznanie príspevku) 
zamestnávateľom na príslušnom úrade práce, v ktorého územnom obvode udrží zamestnávateľ 
pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť podáva na úrad práce, v 
územnom obvode ktorého má svoje sídlo.  
 
Žiadosť zasiela / predkladá žiadateľ:  

✓ Elektronicky cez E schránku spoločnosti 
✓ Emailom, ktorý si vygeneruje žiadateľ na webovej stránke www.neprepustaj.sk alebo 

www.pomahameludom.sk podľa miesta sídla 
✓ Vo výnimočných prípadoch poštou alebo osobne 

Žiadateľ predkladá žiadosť/výkaz počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom 

mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku.  

Žiadosť/výkaz za mesiac január 2021 je možné zasielať do konca marca 2021. 

  

http://www.neprepustaj.sk/
http://www.pomahameludom.sk/


 

PRVÁ POMOC+ - VÝPOČET POKLESU TRŽIEB  

VYPOČET POKLESU TRŽIEB ZA JANUÁR 2021 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie január 2021!!! 
 
Každý žiadateľ si zvolí jednu z piatich alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb: 
 

• Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. 
01/2021 s predchádzajúcim obdobím 1/2019) 

• Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac 
– oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 

• Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí 
vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr 
k 01.02.2020 

• Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí 
vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr 
k 02.09.2020 

• Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí 
začali vykonávať podnikateľskú činnosť po 02.09.2020. 

 
Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť. 
V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či 
si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky. 
 

Pod pojmom tržba sa v podvojnom účtovníctve rozumie:  

• výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. 
z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje 
výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre 
finančné výkazníctvo. 

 

Pod pojmom tržba sa v jednoduchom účtovníctve rozumie:  

• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave 
jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona 
č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z. a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu § 6 ods. 
10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.   
 

Na základe nariadenia vlády SR č. 132/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. 
o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti sa príspevok z „Prvej pomoci“ a „Prvej pomoci+“ na udržanie pracovných miest nezapočítava 
ako príjem. 
 

  



 

 PRVÁ POMOC ++ 

PRVÁ POMOC ++ 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie od februára 2021!!! 

Cieľ projektu 

Poskytnutie zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania 
príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu 
vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie. 
Existujúcim žiadateľom z Prvej pomoci bude príslušný úrad práce od 02. novembra 2020 posielať 
dodatky k dohodám. 
Súbežná podpora z iných ministerstiev je dovolená (ministerstvo hospodárstva, ministerstvo kultúry, 
ministerstvo dopravy). 

Oprávnené obdobie 

Obdobie odo dňa zakázania niektorých prevádzok na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR pri ohrození verejného zdravia. 

Hlavné aktivity 

Príspevky je možné čerpať prostredníctvom opatrení: 

Opatrenie č. 1: Zamestnávatelia, ktorí boli povinní uzatvoriť svoje prevádzky 
Opatrenie č. 2: SZČO, ktoré sú nemocensky a dôchodkovo poistené a boli povinné uzatvoriť prevádzky, 
alebo ktorým poklesli tržby 
Opatrenie č. 3: Zamestnávatelia, ktorí boli zasiahnutí mimoriadnou situáciou 
Opatrenie č. 4: SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené a v čase vyhlásenia mimoriadnej 
situácie nemajú žiaden iný príjem. 
 

Na poskytnutie finančného príspevku v rámci Projektu je po splnení všetkých podmienok právny nárok. 

V rámci tohto projektu žiadateľ – zamestnávateľ predkladá spoločnú žiadosť o poskytnutie príspevku na 
opatrenie č. 1, 3A alebo 3B. Na opatrenia č. 2, 4A a 4B sa predkladá osobitná žiadosť. 
V prípade, ak žiadateľ – zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch opatrení v 
jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si výkaz o poskytnutie príspevku prostredníctvom toho 
opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych dní. 
 
V prípade, ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca predložiť výkaz o 
príspevok len v rámci jedného opatrenia.  
 
V prípade, ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o 
poskytnutie príspevku, resp. podať výkaz v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3A alebo 
3B, avšak na iné prevádzky. V takom prípade podáva výkaz na konkrétne opatrenie s uvedením všetkých 
zamestnancov prevádzky alebo prevádzok, ktoré spĺňajú podmienky daného opatrenia. 
 
Poskytovanie príspevku v rámci opatrenia č. 2 a súbežne v rámci opatrenia č. 4 nie je možné.  
 
Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B je možné, avšak na iné prevádzky. 
Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 4A a 4B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len 
jednu z možností. 
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OPATRENIE č. 2 – SZČO, ktoré sú nemocensky a dôchodkovo 

poistené – príspevok na samotnú osobu SZČO (nie na 

zamestnancov SZČO)  

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie od februára 2021!!! 

Oprávnený  žiadateľ 

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo 
prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ (alebo rozhodnutia iného 
príslušného orgánu) alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. 
 
Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:  
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov,  
b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a 

Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite 
a dohľade nad výkonom auditu), zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o 
divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné 
povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného 
zákonníka, sú slobodným povolaním, t. j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne 
oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní 
svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu) 

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa 
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. 

 
Podmienkou oprávnenosti žiadateľa zároveň je, že ide o SZČO, ktorá: 

 

• bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a 
poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020, resp. od 
01.02.2021; v prípade, ak si dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO začne platiť 
neskôr, nárok na príspevok vzniká za kalendárny mesiac, za ktorý bola dobrovoľne nemocensky 
a dôchodkovo poistená (minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) alebo 

• čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia 
vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.02.2021, resp. so začiatkom podnikania v roku 2020 
až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.07.2021 alebo so začiatkom 
podnikania v roku 2021. Na účely projektu tzv. odvodové prázdniny môže čerpať taká SZČO, ktorá 
začala podnikanie v roku 2020, resp. 2021 a ktorej nebolo možné posúdiť vznik povinného 
sociálneho poistenia z dôvodu, že za kalendárny rok, rozhodujúci na vznik tohto poistenia, 
nedosahovala žiadny príjem z podnikania alebo inej SZČ. 

 
Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.  
Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť 
najneskôr k 01.02.2021.  
Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným. 
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Podmienky poskytovania príspevku 

• SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30. júna 2020 a 
poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. 01.02.2021 
a poistenie trvá aj po tieto dni, alebo bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená 
(minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) a za nasledujúce kalendárne mesiace, počas ktorých jej 
poistenie nepretržite trvá alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania 
v roku 2019 až do jej posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.02.2021 alebo so 
začiatkom podnikania v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021 alebo 
so začiatkom podnikania v roku 2021; 

• SZČO nemá pozastavenú alebo zrušenú živnosť; 

• SZČO vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021; 

• splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o 
príspevok, 

• SZČO nemá voči úradu splatné finančné záväzky;  

• nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného 
predpisu, 

• SZČO nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného 
pomeru, 

• SZČO nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Oprávnené výdavky 

Za oprávnený výdavok za mesiac február 2021 a ďalšie mesiace sa považuje príspevok na náhradu straty 
príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb, a to nasledovne najviac vo výške: 
 

Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku 

od 20,00 - 29,99% 330 EUR 

od 30,00 - 39,99% 420 EUR 

od 40,00 - 49,99% 510 EUR 

od 50,00 – 59,99% 600 EUR 

od 60,00 – 69,99% 690 EUR 

od 70,00 – 79,99% 780 EUR 

od 80% a viac 870 EUR 
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V prípade, ak má žiadateľ zároveň uzatvorený pracovný pomer, od výšky príspevku zodpovedajúcemu 
príslušnému poklesu tržieb sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru za kalendárny 
mesiac, za ktorý príspevok žiada. 
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OPATRENIE č. 4 – Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase 

vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie od februára 2021!!! 

Oprávnený žiadateľ 

SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila 
oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 01.01.2021 nemá žiaden iný príjem 
(z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z  

• pracovného pomeru,  

• dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo 

• invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
40 % až 70 %.  

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný 
dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. 
Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok 
vyplatený úradom práce za mentoring / tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský 
dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod. 
 
Opatrenie č. 4 má dve alternatívy A a B 
 
Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa 4A považuje fyzická osoba, ktorá:  
d) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov; 
e) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a 

Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti 
(Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite 
a dohľade nad výkonom auditu), zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o 
divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné 
povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 
Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon 
nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí 
pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu); 

f) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa 
zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov; 

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO podľa písm. a) až c), ktorá začala prevádzkovať svoju 

činnosť najneskôr k 01.02.2021. 

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa 4B považuje fyzická osoba, ktorá:  
- je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej 

zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, 
nepresiahol 9 600 EUR a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 EUR;  

- v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po 
zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600  
EUR/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 
EUR/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,  

- v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020, zisk pred 
zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol  hodnotu 9 600 
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EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 EUR/12 
x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2020, 

- v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2021 (najneskôr 
k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti 
nepresiahol hodnotu 9 600 EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat 
bol minimálne 1 200 EUR/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti v roku 2021, 

- je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným,  
- nie je zároveň jej zamestnancom a nie je spoločníkom v inej s.r.o. 

 
Na účely opatrenia č. 4B sa za tzv. jednoosobovú s.r.o. považuje len taká s.r.o., ktorá nemá žiadnych 
zamestnancov. 

Podmienky poskytovania príspevku 

Opatrenie 4A: 

• SZČO vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021, 

• SZČO nemá od 01.01.2021 žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), 

• SZČO nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného 
dôchodku (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%) alebo výsluhového 
dôchodku, 

• plnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o 
príspevok, 

• SZČO nemá voči úradu splatné finančné záväzky; nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo 
nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, 

• SZČO nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného 
pomeru, 

• SZČO nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

• mu nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny, 

• nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť. 

 

Opatrenie 4B: 

• je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk 
po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 
9 600 EUR a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 EUR;  v prípade jednoosobovej s.r.o., 
ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych 
mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600  EUR/12xpočet mesiacov existencie a 
zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 EUR/12xpočet kalendárnych mesiacov 
vykonávania činnosti do konca roka 2019, v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať 
činnosť v priebehu roka 2020, zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania 
činnosti nepresiahol  hodnotu 9 600 EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny 
obrat bol minimálne 1 200 EUR/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca 
roka 2020, v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2021 
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(najneskôr k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti 
nepresiahol hodnotu 9 600 EUR/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol 
minimálne 1 200 EUR/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti v roku 2021, 

• je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, 

• nie je spoločníkom v inej s.r.o. 

• od 01.01.2021 (resp. od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca) nemá žiaden iný príjem (z 
podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd 
vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 40% a najviac 70 %), 

• nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku 
(pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo výsluhového dôchodku, 

• splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, 

• splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na 
sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

• neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o 
príspevok, 

• nemá voči úradu splatné finančné záväzky; nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá 
určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, 

• nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

• voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Oprávnené výdavky 

Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej 
činnosti vo výške 360 EUR. 
 
Od výšky príspevku sa odpočíta suma príjmu fyzickej osoby za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok 
žiada. Za príjem sa na tento účel považuje čistý príjem z pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo 
pracovného pomeru alebo suma invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 % (čiastočný invalidný dôchodok).  
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O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU  

POSTUP PODANIA ŽIADOSTI PRVÁ POMOC++ 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie od februára 2021!!! 

OPATRENIE  Č. 2 A Č. 4 

Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku (spolu s prílohou – Výkazom pre priznanie príspevku) 
zamestnávateľom na príslušnom úrade práce, v ktorého územnom obvode udrží zamestnávateľ 
pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť podáva na úrad práce, v 
územnom obvode ktorého má svoje sídlo.  
 
Žiadosť zasiela / predkladá žiadateľ:  

✓ Elektronicky cez E schránku spoločnosti 
✓ Emailom, ktorý si vygeneruje žiadateľ na webovej stránke www.neprepustaj.sk alebo 

www.pomahameludom.sk podľa miesta sídla 
✓ Vo výnimočných prípadoch poštou alebo osobne 

Žiadateľ predkladá žiadosť/výkaz počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom 

mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku.  

Žiadosť/výkaz za mesiac február 2021 je možné zasielať do konca apríla 2021. 

  

http://www.neprepustaj.sk/
http://www.pomahameludom.sk/


 

PRVÁ POMOC ++ - VÝPOČET POKLESU TRŽIEB  

VYPOČET POKLESU TRŽIEB 

!!! Podmienky platné pre oprávnené obdobie od februára 2021!!! 
 
Každý žiadateľ si zvolí jednu z piatich alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb: 
 

• Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. 
01/2021 s predchádzajúcim obdobím 1/2019) 

• Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac 
– oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 

• Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí 
vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr 
k 01.02.2020 

• Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí 
vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr 
k 02.09.2020 

• Porovnáva sa tržba za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021 s tržbou za 
vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať podnikateľskú činnosť po 
02.09.2020 (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace). 

 
Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť. 
V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či 
si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky. 
 

Pod pojmom tržba sa v podvojnom účtovníctve rozumie:  

• výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. 
z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje 
výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre 
finančné výkazníctvo. 

 

Pod pojmom tržba sa v jednoduchom účtovníctve rozumie:  

• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave 
jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona 
č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z. a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu § 6 ods. 
10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.   
 

Na základe nariadenia vlády SR č. 132/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. 
o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 
činnosti sa príspevok z „Prvej pomoci“ a „Prvej pomoci+“ na udržanie pracovných miest nezapočítava 
ako príjem. 
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SOS DOTÁCIA 

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň 
nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie dotácie 
na podporu humanitárnej pomoci (SOS DOTÁCIA). 
 
Na poskytnutie SOS DOTÁCIE žiadateľ nemá právny nárok. 

Oprávnený žiadateľ 

Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie, tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) 
prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem: 

• zo závislej činnosti, 

• z výkonu činnosti osobnej asistencie 

• z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti 

a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie  len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo 
pozastavenie živnosti, ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie  alebo nepozastavenie živnosti za 
podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.  
 
Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky: 
 

• nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného 
dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo 
zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo 
vyšší ako 300 EUR/mesačne; 

• nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom 
rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, 
kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom 
v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky 
nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia; 
Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak: 

o bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení 
poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do 
augusta 2020 a súčasne 

o výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 EUR/mesačne; 

• nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania 
pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje 
samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti 
s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením 
ich následkov; 

• nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole; 

• je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi 
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového 
dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma 
je nižšia ako 300 EUR/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby 
v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru; 



 

SOS DOTÁCIA - PRÍSPEVOK  Z ÚPSVaR 

• spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má 
vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon 
rozhodnutia). 

Výška SOS DOTÁCIE 

Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 EUR v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácia sa 
poskytuje najviac v sume 300,00 EUR v mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto 
podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní.  

 
V prípade poberateľa dôchodkovej dávky alebo člena domácnosti, ktorému bola pomoc v hmotnej núdzi 
priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma 
dotácie (300 EUR), sa suma poskytnutej dotácie určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a 
sumou dôchodkovej dávky/pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá. 

Predloženie žiadosti o SOS dotáciu 

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má pobyt. O SOS 
dotáciu je možné požiadať aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez 
kvalifikovaného elektronického podpisu (doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje). 
 
Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktoré je povinný vyplniť každý žiadateľ. 
Týmto čestným vyhlásením, žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že splnil podmienky oprávnenosti 
žiadateľa na poskytnutie dotácie. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti 
je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutej dotácie. 

Podmienky poskytovania dotácie – povinnosť prijímateľa dotácie 

oznamovať zmeny 

Prijímateľ dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, 
v ktorom zmena skutočnosti nastala, oznámiť úradu akékoľvek nové skutočnosti, ktoré s jeho žiadosťou 
súvisia a majú vplyv na vyplácanie dotácie (vykonávanie činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem, opätovný 
nástup do zamestnania, výkon živnosti, zmena príjmových pomerov a pod.). 
V prípade, ak prijímateľ dotácie neoznámi úradu zmenu skutočností a dotácia mu bude vyplatená 
neoprávnene, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutej dotácie. 
 
Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia.html?page_id=1037747 
  

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia.html?page_id=1037747


 

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV 

V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH 

ZÁKONOV V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU 

KORONAVÍRUSU 

Dňa 2. apríla 2020 bol v parlamente Slovenskej republiky schválený zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých 
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19. Tento zákon obsahuje aj časti, ktoré sú venované aj daniam, mzdám, vedeniu 
účtovníctva ako aj k úprave mnohých procesných inštitútov pri správe daní.  
Zároveň boli dňa 22. apríla 2020 a 13. mája 2020 schválené novely zákona č. 67/2020 Z.z. týkajúce sa 
daní (zákon č. 96/2020 Z.z. a 120/2020 Z.z.). Dňa 30. apríla 2020 schválila vláda SR nariadenie vlády č. 
104/2020 Z.z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v 
súvislosti s pandémiou. 
 

Daň z príjmov 

• Úroku z omeškania pre neplatenie preddavkov na daň (ak tržby neklesli o 40%) je možné pokúsiť 
sa vyhnúť podaním žiadosti o určenie platenia preddavkov inak; 

•  Obdobie pandémie sa považuje za ukončené 30. septembra 2020, čo znamená, že daňovníci 
nemusia tieto preddavky doplatiť a preddavky sa vysporiadajú pri podaní daňového priznania za rok 
2020; Preplatky na dani z príjmov pri podaní daňového priznania počas obdobia pandémie budú 
vyplácané do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové 
priznanie k dani z príjmov; 

• Pri špekuláciách s deklarovaním preplatku na daň z príjmov v podanom daňovom priznaní sa 
zavádza sa pokuta vo výške 100% zo sumy neoprávneného preplatku; 

• Na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá 
nadobudne účinnosť od 1.1.2021, došlo v súvislosti s pandémiou koronavírusu k úprave a doplneniu 
príjmov oslobodených od dane, a to už za zdaňovacie obdobie roku 2020. V zmysle § 9 ods. 2 písm. 
d) sú od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, okrem platieb 
prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 6, ak nejde o plnenia 
poskytované v rámci  aktívnej  politiky  trhu  prác.  To  znamená,  že  oslobodené  budú  aj  také  
plnenia,  ktoré  sú poskytované  v rámci  aktívnej  politiky  trhu  práce  a zároveň  predstavujú  príjmy  
podľa  §  6  zákona o dani z príjmov;  

• V zmysle § 9 ods. 2 písm. j) Zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené aj plnenia poskytnuté 
Ministerstvom kultúry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z.z.  
 

• Vyššie uvedené platí aj pre právnické osoby už za zdaňovacie obdobie roka 2020. V zmysle § 13 
ods. 2 písm. k) budú od dane oslobodené aj plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce.  

• V súvislosti s oslobodením plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce netreba zabudnúť  
na  skutočnosť,  že  náklady,  ku  ktorým  sa  viaže  príspevok  (dotácia),  nie  sú  daňovým výdavkom 
v takom rozsahu, v akom bola na tieto náklady poskytnutá dotácia; 

• Za plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce možno považovať projekty na podporu 
udržania  pracovných  miest,  či  podporu  udržania  zamestnancov  v zamestnaní  v súvislosti s 
vyhlásením  mimoriadnej  situácie,  núdzového  alebo  výnimočného  stavu  a odstránením  ich 
následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a realizuje ich Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výdavky súvisiace s 
oslobodenými plneniami v rámci aktívnej politiky trhu práce nie sú daňovými výdavkami. V súvislosti 
s oslobodením uvedených príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na 
príjmy nezahŕňané do základu dane; 
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• V roku 2020 boli tieto plnenia poskytované v rámci národného projektu Prvá pomoc a Prvá pomoc 
PLUS. V roku 2021 tento projekt pokračuje projektom Prvá pomoc PLUS PLUS.  

• V súvislosti s vyššie uvedeným bolo vydané Usmernenie č. 22/DzPaU/2021/MU k zisťovaniu 
základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a pri zisťovaní 
základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

• Predmetom tohto usmernenia je postup pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty len vo 
vzťahu k tým opatreniam podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, pri ktorých 
mohla byť oprávneným žiadateľom fyzická osoba. Jedná sa o nasledovné opatrenia: 

a) Opatrenie č. 1 – Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov (okrem 
subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju 
činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Za oprávnený výdavok 
sa napr. v oprávnenom období od 01.10.2020 do 31.12.2020 považuje príspevok na 
úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku 
na strane zamestnávateľa, vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 
100,00 €. 

b) Opatrenie č. 2 – Príspevok na podporu samostatne zárobkovo činných osôb na udržanie 
prevádzkovania ich činnosti, ktoré v čase vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe rozhodnutia Úradu verejného 
zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby. 
Oprávnený žiadateľ si vyberá zo štyroch možností spôsobu výpočtu poklesu tržieb, 
pričom výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov 
meniť. Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba po splnení ustanovených 
podmienok. 

c) Opatrenie č. 3 – Príspevok na úhradu oprávnených výdavkov pre zamestnávateľov 
(okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu udržia pracovné miesta aj v prípade 
prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti alebo poklesu tržieb. 

d) Opatrenie č. 4 - Cieľom je podpora vybraných skupín samostatne zárobkovo činných 
osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu nemajú žiaden iný príjem. 

• Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020 alebo 
za iné zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby podáva 
po 31.12.2020 vyplýva, že od dane z príjmov právnickej osoby nie sú oslobodené napr. príjmy 
(výnosy): 

o z dotácie na úhradu nájomného podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR alebo z iných dotácií poskytovaných 
podľa zákona č. 71/2013 Z. z. (napr. z dotácie na nákup batériových a plug-in hybridných 
elektrických vozidiel), 

o z príspevku na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych 
následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 podľa § 27a ods. 1 
písm. d) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 
predpisov, 

o z plnení podľa zákona o službách zamestnanosti okrem plnení podľa § 54 ods. 1 písm. 
e) zákona o službách zamestnanosti, 

o  z dotácií podľa zákona č. 299/2020 Z. z. okrem dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona 
č. 299/2020 Z. z.,  

o z dotácií poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou podľa zákona č. 
280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a 
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o zmene zákona 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, atď. 

• Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými dotáciami, či inými 
plneniami vyplácanými z prostriedkov štátneho rozpočtu, resp. z iných verejných zdrojov (ďalej 
len „dotácia“), sa uplatňuje princíp zachovania neutrálneho vplyvu na základ dane, teda ak je 
napríklad výnos z dotácie oslobodený od dane, potom k nemu časovo a vecne prislúchajúce 
náklady taktiež nie sú daňovým výdavkom; 

 

• V prípade výdavkov súvisiacich s testovaním zamestnancov na COVID-19 platí, že  

• daňovým výdavkom sú výdavky na testovanie na Covid-19 vrátane výdavkov, ktoré súvisia so 
zabezpečením testovania vynaložené: 

a) Zamestnávateľom na testovanie zamestnancov, vrátane testovania blízkej osoby, ktorá 
so zamestnancom žije v spoločnej domácnosti; 

b) Daňovníkom s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti na 
testovanie tohto daňovníka a taktiež testovania blízkej osoby, ktorá s daňovníkom žije 
v spoločnej domácnosti; 

c) Daňovníkom na fyzické osoby, ktoré pre daňovníka vykonávajú činnosť v mieste jeho 
podnikania.  

• suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia, ktoré zamestnávateľ 
zamestnancovi poskytol za účelom vykonania testovania na Covid-19 vrátane testovania blízkej 
osoby, ktorá so zamestnancom žije v spoločnej domácnosti, nie je predmetom dane 
zamestnanca počas obdobia pandémie. 

• Výdavky na  nákup  dezinfekcie,  jednorazových  rukavíc,  rúšok  a  pod.  používaných 
zamestnancami na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa sú daňovým výdavkom; 

• Upravujú sa podmienky uplatnenia daňového bonusu na dieťa, pri ktorom platí splnenie 
podmienok dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6- násobku minimálnej mzdy. Za 
zdaniteľné príjmy však možno považovať aj: 

a) Plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce, 
b) platbu dotácií, 
c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z 

dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu, 
d) prijaté ošetrovné; 

• pri posudzovaní podmienok na uplatnenie daňového bonusu sa vyššie uvedené vzťahuje aj na 
príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ak boli tieto príjmy preukázateľne 
prijaté a zaúčtované v účtovníctve daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii, alebo 
zaevidované v evidencii daňovníka od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020; 

• Pre daňovníkov, ktorí poberajú príjmy zo závislej činnosti sa vyššie uvedené príjmy vzťahujú na 
príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31. januára 2021. 

• Vyššie uvedené príjmy môže pri splnení podmienok na poberanie daňového bonusu uplatniť len 
ten daňovník, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu nespĺňa podmienku dosiahnutia 
zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z vykonávanej činnosti, z ktorej 
dosahuje príjmy; 

• Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu nespĺňa podmienku dosiahnutia 
zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti a 
v súvislosti s týmito príjmami dosahoval aj vyššie uvedené príjmy, je povinný v lehote do 15. 
februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na 
uplatnenie daňového bonusu v členení podľa vyššie uvedených príjmov, pričom zamestnávateľ 
na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov, ak zamestnanec o 
vykonanie ročného zúčtovania požiada. 
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Daň z pridanej hodnoty 

• Ohľadom platenia DPH je možné zvážiť podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo platenie 
dane v splátkach (uplatní sa 3% úrok p.a.) alebo požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa 
daňového poriadku; 

• Za dobu povoleného odkladu dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňovník úrok zo sumy 
odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky; 

• Pri výpočte tohto úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej 
banky platnej v deň, ktorá nasleduje po dni splatnosti dane; 

• Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 3%, potom sa 
pri výpočte úroku namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky 
použije sadzba 3%; 

• Úrok sa počíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane 
v splátkach. 

• Oslobodzuje sa dovoz vybraného tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty. 

• Do 30. apríla 2021 sa bude uplatňovať nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na filtračné tvárové 
polmasky kategórie FFP 2 a FFP 3, ktoré slúžia na ochranu dýchacích orgánov pred látkami 
a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie. 

• Dodanie tovaru s uplatnenou nulovou sadzbou dane z pridanej hodnoty sa bude v daňovom 
priznaní vykazovať v riadku 13 – dodanie tovaru a služby a nadobudnutie tovaru s oslobodením od 
dane. V kontrolnom výkaze sa takého dodanie vykazovať nebude.  
 

Daň z motorových vozidiel 

• Posúva sa lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie 
obdobie 2020, a to do 31. marca 2021; 

• Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom 
apríl 2020 bude stačiť vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových 
vozidiel. 

 

Miestne dane 

• Vláda 10. februára 2021 vydala nariadenie, vďaka ktorému dochádza k upusteniu od uloženia 
pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam, 
v prípade, ak daňový subjekt podá priznanie najneskôr do 15. marca 2021; 

• Toto nariadenie sa týka daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 
predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty. 

 

Správa daní 

• Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určuje podmienky, na základe ktorých môže správca 
dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach; 

• Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna 
z týchto podmienok: 
1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu 

odkázaných; 
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2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane 
v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie 
pandémie alebo živelná pohroma; 

3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom 
obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých 
rozhodnutí vlády SR; 

4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť. 
 

• Predpokladom pre rozhodnutie o povolení odkladu či platenia daní v splátkach je podanie 
žiadosti s potrebnými náležitosťami a zaplatenie správneho poplatku; 

• Správca dane môže odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach podmieniť 
zabezpečením dlžnej sumy, a to vzhľadom na výšku dane, ktorej odklad platenia alebo platenie 
v splátkach žiada daňový subjekt, plnenie nepeňažných povinností daňového subjektu a jeho 
platobnú disciplínu, ak je to vzhľadom na jeho majetkové pomery možné; 

• Za dobu povoleného odkladu dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňovník úrok zo sumy 
odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky; 

• Pri výpočte tohto úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej 
banky platnej v deň, ktorá nasleduje po dni splatnosti dane; 

• Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 3%, potom sa 
pri výpočte úroku namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky 
použije sadzba 3%; 

• Úrok sa počíta za každý deň povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane 
v splátkach vrátane dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo dňa zaplatenia poslednej splátky 
za predpokladu, že daňový subjekt dodržal všetky splátky; 

• Úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 EUR.  

• Dňom 01. októbra 2020 sa opäť obnovili všetky daňové konania, ktoré boli v období pandémie 
prerušené: 

▪ Počnúc 01. októbrom 2020 sa pokračuje  v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou 
tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie; 

▪ Počnúc 01. októbrom 2020 sa pokračuje  aj v prerušených odvolacích konaniach a daňových 
exekučných konaniach. 

• Od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej 
lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo 
vybraný preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 
2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 30. júna 2021 alebo ak mu 
je do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach; to sa 
nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, 

• Od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať daňové priznanie, prehľad o zrazených a 
odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenie o vyúčtovaní dane 
a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote, ktorej posledný deň uplynul v období 
od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní 
najneskôr do 30. júna 2021; to sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, 

• Od uloženia pokuty za uvedenie daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní k dani 
z príjmov podanom od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020, ktorý je vyšší ako daňový 
preplatok, ktorý mal daňový subjekt v tomto daňovom priznaní uviesť, ak daňovému subjektu 
bol uplatnený daňový preplatok vrátený, sa upustí, ak daňový subjekt vráti rozdiel, o ktorý bol 
uplatnený daňový preplatok znížený. 

  



 

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI V 

SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ 

POMOCI V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU 

KORONAVÍRUSU 

Dňa 2. apríla 2020 bol v parlamente Slovenskej republiky schválený zákon č. 67/2020 Z.z. v znení 
neskorších predpisov o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti  v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento zákon obsahuje aj časti, ktoré sú venované 
finančnej pomoci na podporu udržania prevádzky v malých alebo stredných podnikoch.  

FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY 

V MALÝCH ALEBO STREDNÝCH PODNIKOCH 

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých a stredných 
podnikoch môže Ministerstvo financií SR poskytnúť finančnú pomoc. 

Finančná pomoc sa bude poskytovať prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka 
Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej aj „banka“, „finančná inštitúcia“) 

Finančná pomoc bude poskytovaná formou: 

a) Záruky za úver poskytnutý bankou, 
b) Úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou, tzv. bonifikáciou úroku. 

 

Záruka za úver poskytnutý bankou na účely zmiernenia negatívnych následkov pandémie a na podporu 
udržania prevádzky malých a stredných podnikov – zamestnávateľov,  bude spočívať v uspokojení 
záväzku zo zmluvy o úvere uzatvorenej medzi bankou a zamestnávateľom, ak ho neplní. 

Záruka za úver bude môcť byť poskytnutá v prípade, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere: 

o Nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za 
úhradu oprávnenie vydané podľa zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní alebo 
agentúrou dočasného zamestnávania 

o Nie sú evidované voči zamestnávateľovi pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo 
pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti 
viac ako 180 dní alebo 

o Nie sú evidované voči zamestnávateľovi pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné 
poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní 

o Nebolo voči zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia 
o Zamestnávateľ spĺňa podmienky určené finančnou inštitúciou, teda bankou. 

 

Bonifikáciu úroku bude možné poskytnúť zamestnávateľovi ak: 

o V období určenom v zmluve o úvere uzatvorenej medzi bankou a zamestnávateľom udrží 
dohodnutú úroveň zamestnanosti 

o Na konci určeného obdobia stanoveného na udržanie úrovne zamestnanoci nebude mať záväzky 
na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie 
alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nad výšku určenú 
v zmluve o úvere. 



 

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI V 

SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

FINANČNÁ POMOC NA ZABEZPEČENIE LIKVIDITY MALÝCH 

PODNIKOV, STREDNÝCH PODNIKOV ALEBO VEĽKÝCH 

PODNIKOV 

Zdroj: Zmena 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.  

Na zabezpečenie likvidity malých, stredných alebo veľkých podnikov v súvislosti so zmiernením 
následkov pandémie môžu poskytnúť finančnú pomoc Exportno-importná banka Slovenskej republiky 
a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a.s.. Finančná pomoc sa poskytuje 
prostredníctvom komerčných bánk.  
 

Formy finančnej pomoci: 

o  záruky za úver poskytnutý bankou 
o  odpustenie poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou. 

 

Záruku za úver poskytnutý bankou možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov 

pri čerpaní úveru, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a podnikom, 

banka spoľahlivo zistí: 

a) Nejde o podnik, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu 
oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu alebo agentúrou dočasného zamestnávania 

b) Neeviduje voči podniku 
o Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na 

povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 
90 dní alebo 

o Zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po 
lehote splatnosti viac ako 90 dní 

c) Nebolo voči podniku začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a 
d) Spĺňa podnik ďalšie podmienky určené bankou (podnik musí banke predložiť ňou požadované 

doklady). 

 

Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom 
v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve 
o úvere. 
  



 

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI V 

SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU 

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU 

POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A INÉMU 

PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE 

 
Malé a stredné podniky a zároveň SZČO (ďalej „žiadateľ“, „dlžník“) môžu individuálne požiadať veriteľa / 
banku alebo pobočku zahraničnej banky o odklad splátok úveru po dobu maximálne 9 mesiacov odo dňa 
splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad 
splácania úveru. Žiadateľ môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie 
najviac jedenkrát. 
 
V prípade, ak veriteľom je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky môže dlžník požiadať 
o odklad splácania úveru na obdobie , ktoré nie je dlhšie ako 3 mesiace odo dňa splatnosti najbližšej 
neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. 
Následne veriteľ môže povoliť odklad splácania úveru najviac na ďalšie 3 mesiace, ak dlžník oznámi 
veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia 
odkladu splácania úveru. 
 
Odklad splátok úveru nemusí byť povolený žiadateľom, ak: 
 

• Je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 
dní pred podaním žiadosti o odklad úveru, 

• Bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 
100,00 EUR pri inom úvere poskytnutým tým istým veriteľom / bankou 

• Bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania (čl. 178 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013) 

• Žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo 

• Žiadosť o odklad splácanie úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru žiadosti. 

 
Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok 
k zmluve a spracovanie odkladu bude bezplatné.  
 
Odklad splátok úveru sa nebude vzťahovať na kontokorentné úvery (povolené prečerpania) a kreditné 
karty. 
 
Žiadateľ o odklad splátok úveru nebude zaradený do databázy úverových dlžníkov, t.j. nebude mať 
v úverovom registri negatívny záznam, ktorý by mohol do budúcnosti znamenať prekážku pri poskytnutí 
nového úveru. 
 
O odklad splátok úveru môžete požiadať svoju banku osobne na pobočkách, prípadne žiadosť o odklad 
splátok úveru môžete podať elektronicky prostredníctvom formulárov zverejnených na webových 
stránkach komerčných bánk. 
  



 

ÚVEROVÉ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI NA 

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV KORONAVÍRUSU  

ÚVEROVÉ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI NA 

ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV 

KORONAVÍRUSU 

SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. 

Úver SIH 

V rámci projektov na pomoc podnikom negatívne zasiahnutým dôsledkami pandémie COVID-19 začala 
SZRB, a. s., poskytovať ďalší produkt - Úver SIH - na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity 
malým alebo stredným podnikom, vrátane mikropodnikov, a tiež veľkým podnikom s možnosťou získania 
finančnej pomoci poskytovanej National Development Fund II., a.s. (v zmysle Dohody o záručnom 
nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2A) a National Development Fund I., s.r.o. (v zmysle Dohody 
o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B), riadením ktorého je poverený Slovak Investment 
Holding, a.s. (SIH) podľa schém štátnej pomoci, a to vo forme: 

• záruky za úver 

• odpustenia poplatku za záruku 

Cieľom úveru je napomôcť preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom 
udržania zamestnanosti, podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, 
zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre 
zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky. 

V prípade záujmu je potrebné kontaktovať obchodné miesta na centrále alebo regionálnych zastúpeniach.  

https://www.szrb.sk/files/files/Produktova%20informacia_Uver%20SIH_2a.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/Produktova%20informacia_Uver%20SIH_2b(1).pdf
https://www.szrb.sk/sk/siet-regionalnych-zastupeni-szrb/
https://www.szrb.sk/sk/siet-regionalnych-zastupeni-szrb/
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EXIMBANKA SR 

Antikorona záruka 

EXIMBANKA SR spúšťa ďalší program finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dopadov 
pandémie COVID-19. V rámci tohto programu bude EXIMBANKA SR poskytovať záruky v prospech bánk 
za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikom.  

Výška záruky a úroková sadzba 

EXIMBANKA SR poskytuje záruky za úver v objeme od 2 – 20 mil. EUR. 

• Záruka vo výške 80% 

• Úroková sadzba 1,9% p.a. 
Finančná pomoc je poskytovaná formou: 

• Záruky za úver poskytnutý komerčnou bankou 

• Odpustením poplatku za záruku za úver poskytnutý komerčnou bankou za predpokladu udržania 
100% priemernej zamestnanosti, resp. odpustenia časti poplatku za predpokladu udržania 
zamestnanosti nad 51%. Odpustenie časti poplatku sa bude percentuálne zvyšovať v závislosti 
od výšky % udržania zamestnanosti. 

Ako funguje „Antikorona záruka“ za úver?Úver schvaľuje a poskytuje komerčná banka, nie je naň nárok 
a získať ho nemôžu podniky, ktoré z hľadiska pravidiel štátnej pomoci je možné považovať za „podnik 
v ťažkostiach“ už pred pandémiou. Záruku schvaľuje EXIMBANKA SR a na jej poskytnutie nie je právny 
nárok. 
 
Poskytovanie Antikorona záruky sa predlžuje do 31. decembra 2021. 

Ako sa môžu finančné prostriedky z úveru so štátnou zárukou použiť? 

• Financovanie investičných a prevádzkových výdavkov, vrátane daňových, colných a odvodových 
záväzkov podnikov 

• Financovanie investícií do dlhodobého hmotného majetku, ktorých účelom je nahradiť alebo 
zachovať existujúci dlhodobý hmotný majetok podniku 

Kde je možné úver s antikorona zárukou získať? 

• Všeobecná úverová banka, a.s. 

• Tatra banka, a.s. 

• Slovenská sporiteľňa, a.s. 

• Československá obchodná banka, a.s. 

• UniCredit Bank 

• Poštová banka, a.s. 

• Oberbank 

 

Zdroj:  https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/aktualne-

podpisane-dohody-o-poskytovani-uverov-s-antikorona-zarukami-s-komercnymi-

bankami.html?page_id=222241 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/aktualne-podpisane-dohody-o-poskytovani-uverov-s-antikorona-zarukami-s-komercnymi-bankami.html?page_id=222241
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/aktualne-podpisane-dohody-o-poskytovani-uverov-s-antikorona-zarukami-s-komercnymi-bankami.html?page_id=222241
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/aktualne-podpisane-dohody-o-poskytovani-uverov-s-antikorona-zarukami-s-komercnymi-bankami.html?page_id=222241
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ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV KORONAVÍRUSU  

Poistenie exportných rizík do všetkých krajín sveta 

 
Vďaka výnimke Európskej únie platnej do 31.12.2020 môže EXIMBANKA SR prostredníctvom "Poistenie 
krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným a politickým rizikám“ poisťovať 
pohľadávky na bezpečné teritóriá ako napríklad krajiny EÚ, Kanada, Spojené kráľovstvo či USA. 
 
Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru umožňuje poskytnúť zahraničnému kupujúcemu 
krátkodobý dodávateľský úver (do dvoch rokov) a zároveň minimalizovať riziká z neho vyplývajúce.  
 
Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru sa využíva v prípade, kedy v súvislosti s vývozným 
kontraktom vzniknú slovenskému exportérovi pohľadávky s odkladom splatnosti do dvoch rokov.  
Poistenie sa vzťahuje na  komerčné a politické riziká. 
 
Produkt je určený malé, stredné aj veľké podniky bez sektorového obmedzenia. 
 
Poistenie je zamerané na neobchodovateľné riziká, t.j. riziká, ktoré komerčné banky a poisťovne nie sú 
ochotné alebo schopné poistiť: 
A – komerčné riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky najmä z dôvodu platobnej neschopnosti prípadne 
platobnej nevôle kupujúceho; 
B – politické riziká – riziko nezaplatenia pohľadávky z politických a administratívnych náhodných alebo 
ťažko predvídateľných udalostí v krajine kupujúceho (vojna, ozbrojený konflikt, terorizmus, nepokoje, 
štrajky, znárodnenia, embargo, príp. prírodné katastrofy – povodne, zemetrasenia). 
 

Zdroj: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/produkty-na-podporu-

udrzania-prevadzky-a-zamestnanosti-covid-produkty.html?page_id=220920 

  

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/produkty-na-podporu-udrzania-prevadzky-a-zamestnanosti-covid-produkty.html?page_id=220920
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/produkty-na-podporu-udrzania-prevadzky-a-zamestnanosti-covid-produkty.html?page_id=220920


 

SLOVAK INVESTMENT HOLDING, a.s. 

SLOVAK INVESTMENT HOLDING 

SIH antikorona záruka 1 

Jedná sa o program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky. 
Cieľom programu je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP za predpokladu 
udržania zamestnanosti a pomôcť zamestnávateľom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami 
spôsobenými koronakrízou. 

Príjemca úveru: 

o SME podľa legislatívy EÚ  pre „malé a stredné podniky“; 
o MSP musia byť zriadení a svoje podnikateľské aktivity vykonávať v SR v ktoromkoľvek kraji 

Kritériá úveru: 

o nesmú spĺňať definíciu podľa príslušnej legislatívy EÚ pre „podnik v ťažkostiach“  v prípade, 
že sú staršie než 3 roky; 

o nesmú byť predmetom alebo spĺňať podmienky na to aby sa stali predmetom kolektívneho 
konkurzného konania; 

o nesmie sa voči nim nárokovať vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Európskej komisie z dôvodu neoprávnenosti predošlej poskytnutej pomoci; 

o nesmú byť právoplatne odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania, za 
podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii či iné protiprávne konanie poškodzujúce 
finančné záujmy EÚ; 

o nesmie byť voči nim prijaté právoplatné rozhodnutie ukladajúce sankciu za porušenie 
akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych 
príslušníkov tretích krajín. 

Účel úveru: 

o obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu 
pracovných miest (napr. nákup nových strojov / technológií / licencií, obnova budov, a pod.) 
a doplnkového prevádzkového kapitálu; 

o prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so 
založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup zásob / 
tovarov / služieb, energie, a pod.); 

o prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na 
podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu 
sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.); 

o prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku 
udalostí mimo kontrolu podniku. 

pričom úver musí súvisieť s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest. 

Výška úveru: 

o  maximálna výška 1 180 000 EUR 

Úroková sadzba: 

o  zníženie úrokovej sadzby o úrokovú dotáciu 4% p.a. zo strany štátu 

Splatnosť úveru: 

o maximálne 4 roky s možnosťou odkladu splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov odo 
dňa prvého čerpania úveru. 



 

SLOVAK INVESTMENT HOLDING, a.s. 

SIH antikorona záruka 2 

 
Spoločnosť Slovak Investment Holding pripravuje nový program finančnej pomoci pre slovenské podniky 
(„SIH antikorona záruka 2“), ktorý sa bude riadiť podľa schváleného Dočasného rámca štátnej pomoci na 
preklenutie obdobia súčasnch zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu.  
 
SIH pripravuje a v prvej polovici júna 2020 očakáva umiestniť na trh záručný finančný nástroj, ktorý bude 
financovaný z dvoch zdrojov, prvá časť bude financovaná z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) s indikatívnou alokáciou vo výške 347 mil. EUR vyhradenou na krytie úverov a druhá časť 
zo zdrojov štátnych finančných aktív s výškou alokácie podľa potrieb bánk. O zapojenie sa do finančného 
nástroja budú môcť požiadať všetky finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením 
poskytovať úvery v SR. Záručným nástrojom na seba SIH, prostredníctvom fondov NDF I. a NDF II., 
preberie od bánk 90 % časti úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom.   
 
Finančný nástroj by mal viesť k novým preklenovacím úverom (počas prvého roka zahŕňajúcim odklad 
splátok istiny aj úroku) so splatnosťou 2 až 6 rokov a maximálnou výškou úveru 2 mil. EUR. Maximálne 
úrokové sadzby budú pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a.  Podporené 
podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových ako aj investičných 
potrieb, v záujme udržania zamestnanosti.   
 
Oprávneným prijímateľom bude každý podnik (malý, stredný, veľký) , ktorý vykonáva hospodársku činnosť 
bez ohľadu na jeho právnu formu, právne postavvenie, spôsob financovania a bez ohľadu na to, či 
dosahuje zisk a svoje podnikateľské aktivity vykonáva na území SR.  
 
Zmluvu o SIH antikorona záruke 2 podpísali banky – VÚB, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, 
a.s., ČSOB, a.s., BKS Bank, OTP Banka Slovensko, a.s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
a UniCredit Bank, a.s.. 
 
Zdroj: https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-2-the-next-programme-of-financial-
assistance-for-slovak-businesses; https://www.sih.sk/aktuality/sih-vub-sign-agreement-on-sih-anti-
corona-guarantee-2, https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-tatra-banka-slovenska-
sporitelna-sign-agreement-on-sih-anti-corona-guarantee-2; https://www.sih.sk/aktuality/five-more-
commercial-banks-joined-the-sih-anti-corona-guarantee-2-scheme 
 
Užitočné linky: 
 
https://www.slsp.sk/sk/biznis/specializovane-programy/sih-antikorona 
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/ 
https://www.vub.sk/spolusiporadime/dohoda-zarucnom-nastroji-sih-antikorona/ 
https://www.csob.sk/podnikatelia-
firmy/koronavirus?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=podnikatelske_uvery#pr
eklenovacie-uvery 
https://www.otpbanka.sk/uvery-so-sih-antikorona-zarukou 
  

https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-2-the-next-programme-of-financial-assistance-for-slovak-businesses
https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-2-the-next-programme-of-financial-assistance-for-slovak-businesses
https://www.sih.sk/aktuality/sih-vub-sign-agreement-on-sih-anti-corona-guarantee-2
https://www.sih.sk/aktuality/sih-vub-sign-agreement-on-sih-anti-corona-guarantee-2
https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-tatra-banka-slovenska-sporitelna-sign-agreement-on-sih-anti-corona-guarantee-2
https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-tatra-banka-slovenska-sporitelna-sign-agreement-on-sih-anti-corona-guarantee-2
https://www.sih.sk/aktuality/five-more-commercial-banks-joined-the-sih-anti-corona-guarantee-2-scheme
https://www.sih.sk/aktuality/five-more-commercial-banks-joined-the-sih-anti-corona-guarantee-2-scheme
https://www.slsp.sk/sk/biznis/specializovane-programy/sih-antikorona
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/
https://www.vub.sk/spolusiporadime/dohoda-zarucnom-nastroji-sih-antikorona/
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/koronavirus?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=podnikatelske_uvery#preklenovacie-uvery
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/koronavirus?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=podnikatelske_uvery#preklenovacie-uvery
https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/koronavirus?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=podnikatelske_uvery#preklenovacie-uvery
https://www.otpbanka.sk/uvery-so-sih-antikorona-zarukou


 

SLOVAK INVESTMENT HOLDING, a.s. 

SIH antikorona kapitál 

Dňa 11.9.2020 SIH zverejnil výzvu pre malé a stredné podniky vrátane mikropodnikov na zapojenie sa do 
programu konvertibilných úverov SIH antikorona kapitál, v rámci ktorého bude SIH poskytovať 
konvertibilné úvery inovatívnym spoločnostiam. 
Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych  a investičných fondov a zo zdrojov 
štátneho rozpočtu. 
Konvertibilné úvery budú poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. 
EUR (36 mesačná splatnosť) a 714 tis. EUR (18 mesačná splatnosť). 

Výzva, schéma štátnej pomoci a vzorová zmluva je zverejnená na web stránke SIH: 

https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-kapital-vyzva 

  

https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-kapital-vyzva


 

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA 

HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

DOTÁCIA NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO 

Dotácia na nájomné je poskytovaná podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
 
Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu 
za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku 
zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení: 

• povinným uzavretím prevádzky; 
• prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach; 
• podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu; 
• podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody 
pohybu a pobytu. 

 
Obdobie sťaženého užívania sa vzťahuje na typ hlavnej činnosti v predmete nájmu, umiestnenia 
prevádzky, veľkosti prevádzky, plochy určenej zákazníkom, okresom, v ktorom sa prevádzka nájomcu 
nachádza. 
 
Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie sťaženého užívania. Dotácia sa uhrádza vždy 
za spätné obdobie.  
V súčasnosti je možné podávať žiadosti za sťažené obdobie až do 28.2.2021.  
 
Odporúčame sledovať  webovú stránku Ministerstva hospodárstva SR -  https://najmy.mhsr.sk/ - kde 
bude MH SR informovať a aktualizovať dátum začiatku a konca obdobia sťaženého užívania vždy 
v závislosti od aktuálnej situácie prijatých opatrení v sekcii OBDOBIE PRE ÚČELY DOTÁCIE. 
 
Sumár období sťaženého užívania počas 2. vlny pandémie: 

• Podanie 1. žiadosti_Obdobie sťaženého užívania počas zákazu vychádzania verejnosti_2.vlna 
pandémie  

• Podanie 2. žiadosti_Obdobie sťaženého užívania počas zákazu vychádzania verejnosti_2.vlna 
pandémie  

• Prerušenie školského vyučovania_2.vlna pandémie  

• Špecifické maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby_2.vlna pandémie  

 
Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok. 

Kto a na čo má nárok 

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné 
prostredníctvom prenajímateľa. 

Prenajímateľom môže byť: 

• fyzická osoba - nepodnikateľ, 

• fyzická osoba - podnikateľ, 

• právnická osoba - nepodnikateľ, (napr. občianske združenia, obce a mestá) 

• právnická osoba - podnikateľ. 
 

 

https://najmy.mhsr.sk/
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Obdobie_na_ucely_dot%C3%A1cie/Obdobie%20s%C5%A5a%C5%BEen%C3%A9ho%20u%C5%BE%C3%ADvania%20po%C4%8Das%20Z%C3%A1kazu%20vych%C3%A1dzania_Podanie%201.%20%C5%BEiadosti.pdf
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Obdobie_na_ucely_dot%C3%A1cie/Obdobie%20s%C5%A5a%C5%BEen%C3%A9ho%20u%C5%BE%C3%ADvania%20po%C4%8Das%20Z%C3%A1kazu%20vych%C3%A1dzania_Podanie%201.%20%C5%BEiadosti.pdf
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Obdobie_na_ucely_dot%C3%A1cie/Obdobie%20s%C5%A5a%C5%BEen%C3%A9ho%20u%C5%BE%C3%ADvania%20po%C4%8Das%20Z%C3%A1kazu%20vych%C3%A1dzania_Podanie%202.%20%C5%BEiadosti.pdf
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Obdobie_na_ucely_dot%C3%A1cie/Obdobie%20s%C5%A5a%C5%BEen%C3%A9ho%20u%C5%BE%C3%ADvania%20po%C4%8Das%20Z%C3%A1kazu%20vych%C3%A1dzania_Podanie%202.%20%C5%BEiadosti.pdf
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Obdobie_na_ucely_dot%C3%A1cie/Preru%C5%A1enie%20%C5%A1kolsk%C3%A9ho%20vyu%C4%8Dovania.pdf
https://najmy.mhsr.sk/Subory/Obdobie_na_ucely_dot%C3%A1cie/%C5%A0pecifick%C3%A9%20maloobchodn%C3%A9%20prev%C3%A1dzky%20a%20prev%C3%A1dzky%20poskytuj%C3%BAce%20slu%C5%BEby.pdf


 

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA 

HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Nájomca môže byť len: 

• Fyzická osoba – podnikateľ 

• Právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.) 

• Právnická osoba – nepodnikateľ 
 

Nájomcom môže byť podnik: 

• Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach  

• Stredný a veľký podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach  

• Stredný a veľký podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach 
 

Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je: 

• poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so 
zdravotnou poisťovňou); 

• subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3).  

• subjekt pôsobiaci výlučne v oblasti sektora rybolovu a akvakultúry, 
• subjekt pôsobiaci výlučne v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov. 

 

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je predmetom nájmu: 

• miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené 
na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným 
spotrebiteľom, vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo 

• trhové miesto. 

Nájomné nie sú prípadné ďalšie úhrady spojené s nájmom: 

• úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketingové služby 
a pod.) 

• obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu. 

Podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť o dotáciu 

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať po splnení nasledujúcich podmienok: 

• Nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a 
nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny 
vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu, 

• Nájomná zmluva musí byť účinná najneskôr k 1. augusta 2020. 

• Na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 
31.augusta 2020. 

• Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené: 
o povinným uzavretím prevádzky; 
o prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach; 
o podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu; 
o podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia 

slobody pohybu a pobytu. 
o  



 

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA 
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Osobitné podmienky: 

• Ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR, žiadosť musí obsahovať 
označenie konečného užívateľa výhod. 

• V prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať 
v príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. 
z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 390/2019 Z. z.     

Ak sa preukáže kontrolou zo strany Ministerstva hospodárstva SR nepravdivosť vyhlásenia o splnení 
podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca 
je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť. 

Výška dotácie na úhradu nájomného 

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na 
základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie 
sťaženého užívania.  
Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa automaticky znižuje na polovicu.  
 

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO a SZČO ako zamestnávateľ) dostala v rámci „Prvej pomoci“ 
príspevok na náhradu straty príjmu nadväzne na pokles tržieb a zároveň žiada o dotáciu na nájomné 
prostredníctvom svojho prenajímateľa, SZČO (nájomca) musí uviesť výšku pomoci, ktorá mu bola 
poskytnutá v rámci opatrenia „Prvej pomoci“. 
Táto povinnosť sa nevzťahuje na mzdovú dotáciu pre podniky, t. j. zamestnávateľov, ktorí dostali 
príspevok na mzdu zamestnanca alebo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca v rámci „Prvej pomoci“. 

• pomoc započítaná do limitu 800 tis. EUR - paušálny príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO 
v nadväznosti na pokles tržieb podľa bodu 2.1.1. Schémy (bod 3.1 Dočasného rámca) 

• nezapočítaná pomoc do limitu 800 tis. EUR - mzdová dotácia pre podniky (príspevok na mzdu 
zamestnanca alebo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca) podľa bodu 2.1.2. Schémy (bod 
3.10 Dočasného rámca) 

 

Dotáciu na nájomné nemožno čerpať na poplatky za služby spojené s užívaním priestorov (napr. na 
úhradu spoločných prevádzkových nákladov, nákladov na energie alebo obratového nájomného). Úhrady 
za služby je nájomca povinný uhradiť a dotácia sa na takéto úhrady poskytovať nebude. 
 
Ak nie je možné platby za služby obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu 
maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %. 
Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si 
môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty. 
Uvedené náklady je nutné uhradiť prenajímateľovi okamžite, nevzťahuje sa na ne možnosť splácania v 
zákonnej lehote do 48 mesiacov. 
 

Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho 
pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie. 

Výška dotácie a nájomné, ak nájomca už nájomné uhradil 

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé 
alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. 
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Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie 
zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo 
výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na 
nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého 
musel mať uzatvorenú prevádzku. 

Informácie, ktoré musíte zdieľať 

Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia 
dotácie na nájomné. Najmä mu poskytne nasledovné informácie: 
 

• číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu, 

• identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.), 

• identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.), 

• údaje z nájomnej zmluvy, 

• identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a pod.), 

• dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo, 

• výška sumy nájomného, 

• dohodnutá zľava z nájomného, a iné. 

• údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu, 

• údaje o konečnom užívateľovi výhod v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 
EUR 

• údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci 
na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení  

•  
Prenajímateľ a nájomca potvrdzujú svojimi kvalifikovanými elektronickými podpismi správnosť a 
pravdivosť údajov uvedených v žiadosti. 

Podmienky poskytnutia dotácie 

Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje 
autorizované podpisy prenajímateľa a nájomcu a má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom 
a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v 
prospech prenajímateľa. Formulár je pre účely účtovníctva postačujúcim podkladom, pričom účtovný 
doklad si je potrebné vytvoriť, tzn. doplniť náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. 

• zľava prenajímateľa pre nájomcu bude z účtovného hľadiska riešená vystavením dobropisu k 
faktúre, 

• uplatnením zľavy zo strany prenajímateľa a poskytnutím dotácie na nájomné dôjde k zníženiu 
základu dane, 

• nájomcovi ako platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, ak si môže uplatniť jej 
odpočítanie. 

Ak zľava zo strany prenajímateľa nebola poskytnutá 

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať 
prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých 
mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 
15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna 
situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a 
nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. 
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Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať najviac 48 
mesiacov. Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 
50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. 
 
Počas obdobia platenia splátok prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku 
nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020. Nájomné sa v 
takomto prípade bude môcť zvýšiť len vtedy, ak sa na zvýšení nájomného prenajímateľ a nájomca spolu 
dohodnú.  

Dôležité upozornenia 

Žiadosť musí byť podpísaná za obe strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
 
Od 24. 8. 2020 môže žiadosť o dotáciu na úhradu nájomného podpísať aj splnomocnená osoba za stranu 
prenajímateľa, ako aj nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie 
elektronickou schránkou právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, za ktorého bude žiadosť 
podpisovať. 

Podpísanie žiadosti poverenou osobou za stranu prenajímateľa (PO, FO-podnikateľ): 

• prenajímateľ musí mať zriadenú elektronickú schránku na Slovensko.sk; 
• poverená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou 

prenajímateľa; 
• poverený osoba musí byť uvedená v elektronickej žiadosti namiesto vyplnených konateľov za 

stranu prenajímateľa. 
 

Ak je prenajímateľom FO-nepodnikateľ, nie je možné poverenie na podanie a podpísanie inej 
splnomocnenej osobe. 

Podpísanie žiadosti poverenou osobou za stranu nájomcu: 

• nájomca má zriadenú elektronickú schránku na Slovensko.sk - poverená osoba má povolenie na 
prístup a disponovanie s elektronickou schránkou nájomcu; 

• nájomca nemá zriadenú elektronickú schránku na Slovensko.sk - poverená osoba je 
splnomocnená prostredníctvom listinného splnomocnenia, ktorým je potrebné disponovať v 
prípade kontroly, žiadosť podáva vo svojej elektronickej schránke; 

• poverená osoba musí byť uvedená v elektronickej žiadosti namiesto vyplnených konateľov za 
stranu nájomcu. 
 

Pri vypĺňaní žiadosti prenajímateľ odoberie konateľov a manuálne vpíše meno, priezvisko a typ funkcie 
poverenej/splnomocnenej osoby. Rovnaký spôsob je možné aplikovať aj pri údajoch o nájomcovi. 
Nájomca je povinný o tejto skutočnosti informovať prenajímateľa vopred a uviesť všetky potrebné 
informácie o splnomocnenej osobe. 
Ak prenajímateľ je poverenou osobou za stranu nájomcu/prípadne je konateľom za stranu prenajímateľa 
aj nájomcu, žiadosť musí byť podpísaná dvakrát jeho elektronickým podpisom (v časti Detail podpisu 
budú uvedené 2 podpisy). 

Zdroj: https://najmy.mhsr.sk/ 

https://najmy.mhsr.sk/
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DOTÁCIA NA NÁJOMNÉ A DOPOSIAĽ POSKYTNUTÁ FINANČNÁ 

POMOC, KTOREJ VÝŠKU JE POVINNÉ V ŽIADOSTI O DOTÁCIU 

UVÁDZAŤ 

Pri doposiaľ poskytnutej finančnej pomoci, ktorú musíte uviesť v žiadosti o dotáciu na nájomné, je 
potrebné rozlišovať na základe akej schémy je nájomcovi poskytovaná pomoc. V súčasnosti sa štátna 
pomoc poskytuje podľa dvoch schém: 

1. podľa schémy de minimis 
2. podľa schémy 3. 1. Dočasného rámca 

 
Ak ide o nájomcu, ktorý je:  

• Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach - Výzva 
podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca; 

• Stredný a veľký podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - Výzva podľa oddielu 3.1. 
Dočasného rámca; 

• Stredný a veľký podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - Výzva - de minimis. 

 
Rozdelenie podnikov podľa veľkosti 

Kategória 
podniku 

Počet zamestnancov (hlavné 
kritérium) 

Ročný obrat (vedľajšie 
kritérium) 

Ročná bilančná 
suma (vedľajšie kritérium) 

Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000 € ≤ 2 000 000 € 

Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000 € ≤ 10 000 000 € 

Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000 € ≤ 43 000 000 € 

Hlavným kritériom je teda počet zamestnancov a následné určenie či podnik bol alebo nebol podnikom 

v ťažkostiach k 31.12.2019. 

V prípade ak nájomca čerpá pomoc podľa schémy de minimis platí nasledovné: 

V žiadosti o dotáciu na nájomné je treba uviesť všetky druhy pomoci, ktoré boli nájomcovi podľa schémy 
de minimis poskytnuté za posledné 3 roky. POZOR!!! do schémy de minimis nepatria príspevky na 
podporu zamestnanosti z Programu Prvá pomoc ani Prvá pomoc+. 
Výška poskytnutej štátnej pomoci podľa schémy De Minimis nesmie prekročiť za posledné 3 roky sumu 
200 tis. Eur.  
 
V prípade ak nájomca čerpá pomoc podľa schémy 3.1 Dočasného rámca v žiadosti o dotáciu na nájomné 
je treba zarátať nasledovné druhy štátnej pomoci: 
- dotácia na nájomné vyplatená v 1. vlne dotácie, ako aj dotácia na nájomné za 2. vlnu, postupne ako 

bude vyplácaná a budú sa podávať ďalšie žiadosti 
- príspevok poskytovaný na základe opatrenia č. 2 na podporu zamestnanosti z Programu Prvá pomoc 

ani Prvá pomoc+ (pre SZČO)  
- COVID úvery v rámci Antikorona záruky (odpustenie záručného poplatku) 

 

https://najmy.mhsr.sk/vyzva.html
https://najmy.mhsr.sk/vyzva.html
https://najmy.mhsr.sk/vyzva.html
https://najmy.mhsr.sk/vyzva.html
https://najmy.mhsr.sk/vyzva2.html
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DOTÁCIE PRE OBLASŤ KULTÚRY A KREATÍVNEHO 

PRIEMYSLU 

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu mikro, malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti kultúry 
a/alebo kreatívneho priemyslu na nepokryté fixné náklady za obdobie, v ktorom mali významne sťažené 
podmienky pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 
a prijatých opatrení na zamedzenie šírenia pandémie. 

Oprávnení prijímatelia 

Oprávneným žiadateľom je právnická osoba, ktorá zaznamenala pokles obratu počas oprávneného 
sťaženého obdobia (marec – december 2020) o viac ako 30% v porovnaní s rovnakým referenčným 
obdobím v roku 2019. 
Ak žiadateľ nevykonával činnosť počas celého referenčného obdobia 2019, pre účely výpočtu poklesu 
obratu sa použijú priemerné tržby z mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých bola už činnosť 
vykonávaná (Kalkulačka pre výpočet priemernej sumy tržieb za referenčné obdobie 2019). 
 

Žiadateľ môže byť podnik: 

• mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť, či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach – 
Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca, alebo Schéma de minimis 

• stredný podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci 
podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca 

• stredný podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma de minimis. 
 

Dotáciu na nepokryté fixné náklady je možné získať, ak podnikateľská činnosť právnickej osoby spadá 
pod oprávnený SK NACE kód: 
 
91.01  Činnosti knižníc a archívov 
90.03  Umelecká tvorba 
74.20  Fotografické činnosti 
90.01 Scénické umenie 
90.02  Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením 
90.04  Prevádzka kultúrnych zariadení 
47.  Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 
58.11  Vydávanie kníh 
58.13  Vydávanie novín 
58.14  Vydávanie časopisov a periodík 
63.91  Činnosti spravodajských agentúr 
47.61  Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach 
47.62  Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami v špecializovaných predajniach 
74.30  Prekladateľské a tlmočnícke činnosti 
59.11  Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov 
59.12  Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov 
59.13  Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych programov 
59.14  Premietanie filmov 
59.20  Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 
60.10  Rozhlasové vysielanie 
60.20  Vysielanie televízie a predplatené programy televízie 
47.63  Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných predajniach 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/lFoFPBTb.xlsx
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58.21  Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier 
74.10  Špecializované dizajnérske činnosti 
71.11  Architektonické činnosti 
73.11  Reklamné agentúry 
79.90  Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 
47.79  Maloobchod s použitým tovarom 
 
Žiadateľ musí spĺňať aj nasledovné podmienky: 

• nemá povinnosť vrátiť štátnu pomoc na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto štátna 
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom 

• nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie 

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EU 

• spĺňa podmienky stanovené v príslušnej schéme pomoci 

• v prípade pomoci poskytovanej podľa schémy štátnej pomoci, žiadateľ, ktorý je stredným 
podnikom, spĺňa podmienku, že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach; v prípade, že 
žiadateľ je mikro alebo malým podnikom, spĺňa podmienku, že nedostal pomoc na záchranu ani 
pomoc na reštrukturalizáciu 

• nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia 

• v žiadosti označí konečných užívateľov výhod, ak výška pomoci podľa schémy prevyšuje 100 000 
EUR na žiadosť 

• má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 

• neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 
predpisu 

• nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje 
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov. 

 
Oprávneným žiadateľom nie je: 

• žiadateľ, ktorý počas oprávneného obdobia dosahoval kladný rozdiel medzi výnosmi a nákladmi 
(t. j. nevykazoval stratu) 

• žiadateľ, ktorý vznikol až v roku 2020. 
 

Upozornenie:  
Žiadateľ sa môže uchádzať o poskytnutie dotácie len v rámci jednej schémy pomoci. 

Oprávnené obdobie: 

Sťažené obdobie: 1. marca 2020 – 31.12.2020 

Výška dotácie 

Pre účely výpočtu výšky dotácie sa za nepokryté fixné náklady považuje: 

• strata podniku z výkazu ziskov a strát za oprávnené obdobie alebo 

• strata podniku z účtovných kníh za oprávnené obdobie, ak oprávnené obdobie je iné ako obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. V takom prípade sa následné overenie vypočítaných 
nepokrytých fixných nákladov vykoná na základe schválenej účtovnej závierky a účtovných kníh. 

  
Výška dotácie  je určená percentuálnym podielom nepokrytých fixných nákladov, v závislosti od intenzity 
pomoci. 
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Intenzita pomoci z nepokrytých fixných nákladov: 

90% pre mikro a malý podnik 
70% pre stredný podnik 
 
Maximálna výška dotácie: 
800 000 EUR pri Schéme podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca 
200 000 EUR pri Schéme de minimis 
 

Oprávnené náklady 

Náklady, ktoré žiadateľovi vznikli pri výkone jeho podnikateľskej činnosti, počas sťaženého obdobia 
a ktoré nebolo možné pokryť inými výnosmi (t.j. výnosy mínus variabilné náklady) v danom oprávnenom 
období. Medzi finančné prostriedky na pokrytie vzniknutých nákladov sa zarátavajú pomoci de minimis 
zo strany štátu, pomoci podľa Dočasného rámca v platnom znení, alebo z iných prostriedkov, ako napr. 
poistenie a pod. 
 
Za výnosy a náklady sa považujú tie, ktoré boli zaúčtované výlučne počas sťaženého obdobia v roku 2020. 

Podanie žiadosti 

Žiadosti o dotáciu je možné podávať listinne (na adresu Ministerstva hospodárstva SR; obálku je potrebné 
označiť „Dotácia na pomoc kultúre – neotvárať“) alebo elektronicky (podaním všeobecnou agendou, cez 
portál Slovensko.sk), a to zaslaním nasledovných dokumentov: 
 

• Formulár žiadosti v rámci schémy štátnej pomoci 

• Príloha č. 1 – Výpočet výšky dotácie 

• Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí dotácie 

 

Termín podávania žiadostí: 29. december 2020 – 31.marec 2021 

Zdroj: https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura 

 

  

https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura
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POMOC CESTOVNÉMU RUCHU 

Oprávnení prijímatelia 

Príjemcom pomoci môže byť mikropodnik, malý a stredný podnik ako aj veľký podnik. Medzi malý 
a stredný podnik patria aj samostatne zárobkovo činné osoby. Príjemcom pomoci sú podniky, ktoré 
vykonávajú ekonomickú činnosť v odvetví cestovného ruchu. 

Príjemcami pomoci môžu byť: 

• podniky, ktoré boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti 
s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť 
svoje prevádzkarne, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti zo svojich prevádzok, 

• podniky, ktoré vykázali pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení o 40% a viac 

 

Podniky podľa nižšie uvedených ekonomických činností SK NACE: 

49.39  Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov 
55 Ubytovanie 
56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb 
79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti 
82.3 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav 
85.51 Športová a rekreačná výchova 
91.02 Činnosti múzeí 
91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí 
91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií 
93.11 Prevádzka športových zariadení – aquaparky 
93.19 Ostatné športové činnosti 
93.21 Činnosti zábavných parkov a lunaparkov 
93.29  Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody 

Oprávnené obdobie 

Oprávnené obdobie od 01.04.2020 do 31.12.2021. 

Prvá etapa žiadostí je od 1. apríla 2020 do 30. októbra 2020 vrátane. 

Výška poskytnutej pomoci 

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR počas obdobia 
pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva (2) predchádzajúce fiškálne roky.  
 
Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomocí pre žiadateľa, ktorý poskytli všetci poskytovatelia 
pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi.  

Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik 

uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.  

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom 
je rozdelený nasledovne: 
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Podnik Oprávnený pomer fixných 

nákladov 

Cestovné kancelárie 6% 

Cestovné agentúry 3,6% 

Ostatné činnosti 10% 

Oprávnenosť čerpania 

Podniky / zariadenia cestovného ruchu, ktorým v oprávnenom období poklesli tržby o 40% vrátane 
v konkrétnych mesiacoch. Žiadosti je možné podať za jednotlivé konkrétne mesiace. 

Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s: 

• vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

• inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou, 

• pomoc podmienenú uprednostnením používania domáceho tovaru pred dovážaným. 

Podmienky poskytnutia pomoci 

Podmienky, ktoré musí príjemca spĺňať: 

• nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky EÚ alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu 
verejnej správy na rovnaký cieľ 

• má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 

• nie je v likvidácii 

• nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia 

• nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nie je proti 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 

• neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania 

• nemá k 31.12.2019 evidované nedoplatky na poistnom a sociálnom poistení a voči zdravotnej 
poisťovni nie je v omeškaní splátok alebo po ich splatnosti  

• nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní 

• má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie elektronickej komunikácie. 
 

Ak je žiadateľ členom skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik, predkladá toto vyhlásenie aj za 
všetkých členov skupiny podnikov. 
V prípade viacerých konateľov v jednej spoločnosti, ktorí musia konať spoločne – ak za ostatných 
konateľov koná jeden z konateľov na základe poverenia/splnomocnenia, predkladá žiadateľ toto 
poverenie/splnomocnenie, ktoré je nutné nahrať do žiadosti ako prílohu.  
V prípade, ak má žiadateľ v dôsledku nedoplatkov na zdravotnom poistení alebo dlhu v Sociálnej poisťovni 
schválený splátkový kalendár, predkladá tento do žiadosti ako prílohu. 
 
Upozornenie: Žiadateľ o dotáciu musí byť schopný pri výkone kontroly riadne zdokladovať a preukázať 
všetky tržby, ktoré uvádza v žiadosti. 
O schválení štátnej pomoci rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby SR do 30 pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti. 
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Príjemca pomoci, schémy minimálnej pomoci 

Podnik si môže podať žiadosť o finančný príspevok aj za konkrétne jednotlivé mesiace, pričom oprávnené 
obdobie musí byť v žiadosti jednoznačne špecifikované. Podnik dokladuje pokles čistého obratu pre 
výpočet oprávnenosti a výšky pomoci v oprávnenom období pomocou takzvaného referenčného mesiaca, 
ktorý je určený nasledovnými spôsobmi: 
 
1. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť do 31.3.2019 vrátane: 

• predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z 
rovnakého mesiaca v roku 2019. 

• pre podnik, ktorý vznikol v čase od 01. 02. 2019 do 31. 03. 2019 platí, že ak nedisponuje údajom 
za čistý obrat v roku 2019 za mesiac, na ktorý príspevok žiada, použije pre daný mesiac priemer 
všetkých mesiacov od 01.04.2019 do 31.12.2019. 

2. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť od 1.4.2019 do 31.12.2019: 
• predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z 

rovnakého mesiaca v roku 2019. V prípade, ak takýmto údajom za niektorý z mesiacov 
nedisponuje z dôvodu, že v danom mesiaci ešte nevykonával činnosť, na ktorú žiada príspevok 
na pokrytie fixných nákladov alebo začali vykonávať činnosť neskôr ako v prvý deň daného 
mesiaca, uvedú priemer všetkých mesiacov v období od 1.4.2019 do 31.3.2020, za ktoré 
disponujú údajmi o čistom obrate za celý mesiac. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky 
mesiace od mesiaca za ktorý disponuje údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov v 
rozmedzí od mesiaca od ktorého disponuje údajom do 31. 03. 2020. 

• podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 01. 01. 2020 do 31. 03. 
2020 vrátane, uvedie za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, údaj o čistom obrate 
z priemeru mesiacov ktoré vykonával hospodársku činnosť v rozmedzí od 01. 01. 2020 do 31. 03. 
2020. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky mesiace od mesiaca, za ktorý disponuje 
údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov v rozmedzí od mesiaca, od ktorého disponuje 
údajom do 31. 03. 2020. 

 

Podnik vypočítava výšku pomoci nasledovne: 

Výška čistého obratu za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť, a 
čistého obratu za jeho referenčný mesiac určí výšku poklesu čistého obratu. Pokles čistého obratu je 
následne násobený výškou čistého obratu v referenčnom mesiaci a oprávneným pomerom fixných 
nákladov pre konkrétny typ podniku. Oprávnený pomer fixných nákladov na výške celkového čistého 
obratu je nasledovný: 
 

Podnik Oprávnený pomer fixných 

nákladov 

Cestovné kancelárie 6% 

Cestovné agentúry 3,6% 

Ostatné činnosti 10% 
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Pre čistý obrat za činnosti cestovných agentúr platí:  

Ak subjekt účtuje za činnosti cestovných agentúr do čistého obratu len čistý obrat vo výške provízie resp. 
poplatku, prevedie tento čistý obrat na čistý obrat vo výške skutočnej ceny zájazdu alebo služby 
cestovného ruchu, ktoré s nimi priamo súvisia. Takto prevedený čistý obrat predstavuje základ pre 
výpočet finančného príspevku a cestovná agentúra ho uvádza za každý mesiac oprávneného a 
referenčného obdobia, za ktorý požaduje finančný príspevok. Subjekt je povinný viesť dokumentáciu 
preukazujúcu správnosť prevodu čistého obratu vo výške provízie resp. poplatku na čistý obrat vo výške 
skutočnej ceny zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktoré s nimi priamo súvisia. Turistické 
informačné centrá vypočítavajú výšku pomoci nasledovne: 
 
Podiel počtu návštevníkov katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za 
konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť a počtu návštevníkov 
katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za jeho referenčný mesiac určí 
výšku % poklesu počtu návštevníkov. Percentuálny pokles počtu návštevníkov je následne násobený 
fixnou sumou 1 000 EUR, pričom výsledná suma je výškou pomoci pre Turistické informačné centrum. 

 

Zdroj: https://www.mindop.sk/cestovnyruch  
  

https://www.mindop.sk/cestovnyruch


 

ZÁVER 

 
ZÁVER:  
 
Situáciu neustále sledujeme a v prípade nových skutočností Vás budeme včas o nich informovať. Ak máte 
otázky či požiadavky neváhajte sa obrátiť na odborný tím vytvorený v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu support.covid19@vgd.eu. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku, facebookovú 
stránku alebo Linked-In profil. 
 
 
Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 05.03.2021 majú iba informatívny 
charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska 
kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade 
otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu VGD 
Legal s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.  

mailto:support.covid19@vgd.eu
https://sk.vgd.eu/sluzby
https://www.facebook.com/VGD.Slovakia/
https://www.facebook.com/VGD.Slovakia/
https://www.linkedin.com/company/12632660/admin/

