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Covid-19
Webinar 7-7-2020 o 9:00: 

“Ako prekonať negatívny vplyv koronakrízy vo Vašej 
spoločnosti?”



Ako prekonať negatívny vplyv 
koronakrízy vo Vašej spoločnosti?
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Webinar rules
AKO PREKONAŤ NEGATÍVNY VPLYV KORONAKRÍZY VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI?

>Dĺžka trvania webinára bude maximálne 90 minút.

>Ak máte akékoľvek otázky, napíšte ich do sekcie „Otázky a odpovede”. Po zverejnení sa
stanú viditeľnými pre všetkých účastníkov. Počas webinára sa budeme snažiť na tieto
otázky odpovedať.

>Prosíme, aby ste si zapli na Vašich počítačoch reproduktory.

>Webinár bude nahrávaný a sprístupnený spolu s kópiou dnešnej webovej prezentácie v
novej sekcii združujúcej informácie
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Úvod
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TÉMY

>Aké možnosti zlepšenia cash-flow v súčasnosti poskytuje štát
prostredníctvom financovania a odkladu splátok?

>Aké sú ďalšie možnosti na zlepšenie cash-flow vo Vašej spoločnosti ?

>Ako Vám vie pomôcť spoločnosť VGD SLOVAKIA v čase koronakrízy a po
nej?

>Aké sú perspektívy na Slovensku po koronakríze?



Aké možnosti zlepšenia cash-flow v súčasnosti
poskytuje štát prostredníctvom financovania a
odkladu splátok?



Aké sú ďalšie možnosti na zlepšenie cash-flow
vo Vašej spoločnosti ?



- Prínos základného reportingu pre spoločnosť (aspoň na úrovni súvahy,
výkazu ziskov a strát, cash-flow) – lepšia pripravenosť firmy na krízové
obdobie (vedomosť o fixných nákladoch, štruktúre odberateľov,
dodávateľov a produktoch, ktoré firma predáva), dostatočný čas na
vytvorenie potrebných rezerv, aby boli pokryté fixné náklady na obdobie
aspoň 3 mesiacov;

- Krízové obdobie = výpadok tržieb, odbyt na rovnakej úrovni, avšak
odberateľ neplatí, nové neočakávané výdavky (ochranné prostriedky,
rýchly prechod na on-line predaj);

- Zavedenie krízového manažmentu v spoločnosti po dobu trvania krízy /
mimoriadnej situácie, ale aj na obdobie po nej

Interné nástroje riadenia cash-flow v čase koronakrízy



Na čo sa zamerať v čase krízového režimu:
1. Primeraný pracovný kapitál
• Riadenie stavu zásob (neviazať nadmerné zásoby, obstarávať materiál a tovar just-in-time,

vyrábať podľa dopytu)

• Riadenie doby obratu pohľadávok – včasná fakturácia na odberateľov, sledovať dobu splatnosti
faktúr, urgencia platieb, upustenie od individuálneho nastavenia dlhších dôb splatnosti
vystavených faktúr

• Riadenie doby obratu záväzkov – rokovanie s dodávateľmi o posune doby splatnosti faktúr,
odďaľovanie splácania záväzkov na najneskoršie možné okamihy, v ktorých je to ešte „bezpečné”

2. Prehodnotenie plánovaných investícií – posun investícií na neskoršie
obdobie, preinvestovanie už vložených prostriedkov napr. cez leasing, v
rámci skupiny využívať finančný nástroj cash-pooling

3. Využitie schválených opatrení na zmiernenie dopadov krízy zo strany
štátu

Interné nástroje riadenia cash-flow v čase koronakrízy



„Prvá pomoc“ – čerpanie príspevkov z ÚPSVaR na udržanie
zamestnanosti a odklad platieb poistného na sociálne
poistenie

Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow



• Poskytovanie finančných príspevkov v rámci projektu „Prvá pomoc”
cez ÚPSVaR

• Odklad platby poistného na sociálne poistenie za mesiac marec, máj
a jún 2020

POZOR týka sa len poistného na sociálne poistenie, ktoré platí
zamestnávateľ !!

Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow



Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow

Čerpanie príspevkov z ÚPSVaR

OPATRENIE č. 1 – Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov (vrátane SZČO – zamestnávateľov), ktorí museli svoje

prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia ÚVZ SR

O tento typ príspevku žiada zamestnávateľ, vrátane SZČO – zamestnávateľa (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie,

núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia

Úradu verejného zdravotníctva SR.

Výška príspevku:

Výška príspevku je 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac do výšky 1 100 EUR. Ak je náhrada mzdy nižšia ako 1 100 EUR, príspevok je najviac vo výške

reálne vyplatenej náhrady mzdy.

OPATRENIE č. 2 – príspevok pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %

V tomto prípade ide o SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni,

alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť alebo súbežne uzatvorený pracovný

pomer.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa odvíja od percentuálneho poklesu tržieb a je najmenej vo výške 180 EUR a najviac vo

výške 540 EUR.



Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow

Čerpanie príspevkov z ÚPSVaR

OPATRENIE č. 3 - príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia
alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

Ide o dva alternatívne príspevky:

Príspevok 3A predstavuje úhradu náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 EUR.
Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4
Zákonníka práce). Znamená to, že príspevok sa týka len zamestnancov, ktorí nepracujú.

Príspevok 3B je paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. 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), čo je veľký rozdiel oproti príspevku 3A. 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. Príspevok sa odvíja od poklesu tržieb, najviac vo výške 540 EUR.

Opatrenie č. 4 – príspevok SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem

Oprávnená je SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila
vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.
Za SZČO sa na účely tohto príspevku považuje aj 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, sa zisk vypočíta pomerne,

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

Paušálny príspevok je vo výške 210 EUR.



Záujemcovia o pomoc za mesiac jún 2020 môžu žiadať o príspevky nasledovne:

• SZČO výkazy, resp. Žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia 2 zasielajú do konca mesiaca júl 2020;

• Zamestnávatelia, ktorí žiadajú o pomoc v rámci opatrení 1, 3A alebo 3B zasielajú výkazy, resp. Žiadosti
s výkazmi do 31. augusta 2020;

• Pri žiadosti o pomoc za mesiac jún a júl 2020 bude umožnené zamestnávateľom prestupovať medzi
opatreniami 3A („kurzarbeit”) a 3B (pokles tržieb) a využili také opatrenie, ktoré bude pre
zamestnávateľa výhodnejšie.

Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow

Príspevky prvej pomoci za mesiac jún 2020



Prehľad projektu „Prvá pomoc” k 30.6.2020:

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/prispevky-prvej-pomoci-aj-za-jun.html

Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow

Príspevky prvej pomoci za mesiac jún 2020

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/prispevky-prvej-pomoci-aj-za-jun.html


„Prvá pomoc“ – Prijaté opatrenia v
oblasti daní

Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow



Predĺženie lehôt na podanie daňového priznania k
dani z príjmov

• Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie
daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie = mimoriadnej situácie, sa podáva najneskôr v lehote
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia mimoriadnej situácie.

• V prípade, ak daňovník podá správcovi dane žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
počas obdobia pandémie a táto lehota uplynie ešte počas obdobia pandémie, predlžuje sa lehota aj tomuto
daňovníkovi do konca jedného mesiaca po skončení obdobia pandémie.

• Daň z príjmov na základe podaného daňového priznania je splatná v rovnakej lehote, aká platí pre povinnosť
podať daňové priznanie. To znamená najneskôr v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
skončení obdobia pandémie.



Preddavky na daň z príjmov

Daňový subjekt má tieto možnosti:

• Platenie preddavkov podľa poslednej známej daňovej povinnosti na daň / Podľa poslednej známej
daňovej povinnosti, a to z roku 2018 až do lehoty na podanie daňového priznania/

• Platenie preddavkov na daň podľa Nariadenia vlády č. 104/2020 Z. z. (30.4.2020) / Daňovník, ktorý
nepredloží vyhlásenie o neplatení preddavkov podľa Lex korona do lehoty na podanie daňového priznania, platí
preddavky vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia
obdobia pandémie, t. j. ak má nižšiu daňovú povinnosť v roku 2019/

• Neplatenie preddavkov na daň podľa Lex korona / Preddavky na daň z príjmov sa neplatia, ak daňovníkovi
poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka/

• Požiadať o určenie preddavkov inak



Umorenie strát

 Možnosť umoriť všetky ešte neuplatnené daňové straty od roku 2015 do 2018

• Odpočet doteraz neuplatnených strát podľa novely lex korony bude možný v daňovom priznaní, ktorého
posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020

• Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, si môže uplatniť odpočet daňovej straty
v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019

• Limit na mimoriadne odpočítané daňové straty je v úhrnnej hodnote najviac 1 000 000 EUR.

• V prípade, ak už daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov a chce si uplatniť odpočet daňovej straty
podľa schválenej novely Lex korony, môže tak urobiť, a to podaním opravného daňového priznania, resp.
dodatočného daňového priznania.

• Ak daňovník uplatní daňovú stratu podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020 Z. z.,
nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa § 30 ZDP, a naopak.



Daň z motorových vozidiel

• Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, ktorá:
 neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo
 začala plynúť počas obdobia pandémie,

sa považuje za dodržanú, ak sa daňové priznanie podá a daň zaplatí do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

• Ustanovenie sa vzťahuje na daňovníka, ktorý má iné ako ročné zdaňovacie obdobie.

• Ide o daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz,
ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie alebo osobu, ktorá podáva daňové priznanie do troch
mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

• Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie (od apríla 2020) daňovník nie je
povinný platiť. Tieto preddavky bude stačiť vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania k dani z
motorových vozidiel.



Daň z pridanej hodnoty

• Zákon neumožňuje odklad podania daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH.

• Ohľadom platenia DPH je možné zvážiť podanie žiadosti o platenie dane v splátkach, prípadne požiadať
o odpustenie zmeškanej lehoty podľa daňového poriadku.

• V prípade neuhradenej DPH počas obdobia pandémie sa platiteľ nezverejní v zozname platiteľov, u ktorých
nastali dôvody na zrušenie registrácie, ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

• Nezaplatenie DPH počas obdobia pandémie síce nebude daňovým nedoplatkom, no úrok z omeškania sa
uplatní (vo výške 15% p. a.).



Dotácia na úhradu nájomného – v 
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow



Dotáciu na úhradu nájomného je možné poskytnúť, ak boli splnené podmienky:

• na úhradu nájomného sa uskutočňuje v peniazoch;

• vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom má formu nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy, ktorého obsahom
je právo nájomcu užívať predmet nájmu na dohodnutý účel;

• právo nájomcu užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr od 1. februára 2020;

• užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-
19 znemožnené uzavretím predmetu nájmu alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v
predmete nájmu (tzv. sťažené užívanie).

Dotácia na nájomné nepokrýva zložku týkajúcu sa energií a iných platieb spojených s nájmom a ani obratovú zložku,
ak sa nájomné určuje aj podľa obratu.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bude poskytnutá zľava z nájomného na základe
dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

V prípade, 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.

Podpora štátu v čase koronakrízy a jej vplyv na cash-flow



Ako vie pomôcť VGD SLOVAKIA v čase 
koronakrízy a po nej svojim klientom?



• Samostatný covidtím, ktorý rieši dopyty klientov za všetky oblasti prijatých opatrení zo strany štátu 
(pracovné právo, mzdová agenda, dane, dotácie na úhradu nájomného) 

e-mail: support.covid19@vgd.eu

(kontakt a odpoveď pre klienta zabezpečená do 24 hodín)

• Spracovanie žiadostí a výkazov pre poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti ÚPSVaR

• Príprava podkladov, biznis plánov, finančných plánov a cash-flowu potrebných k posúdeniu žiadosti 
o bankový úver

• Príprava a nastavenie finančných a prevádzkových reportov podľa potrieb klienta

Ako vie pomôcť VGD SLOVAKIA v čase koronakrízy a po nej svojim klientom?

mailto:support.covid19@vgd.eu
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Aké sú perspektívy na Slovensku po koronakríze?



Let’s talk
WE ARE VGD

questions
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Zaver
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Ďakujem
AKO PREKONAŤ NEGATÍVNY VPLYV KORONAKRÍZY VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI?
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Task force
AKO PREKONAŤ NEGATÍVNY VPLYV KORONAKRÍZY VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI?

SUPPORT.COVID19@VGD.EU
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Website
AKO PREKONAŤ NEGATÍVNY VPLYV KORONAKRÍZY VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI?

SK.VGD.EU/SK/INFORMACNY-ZDROJ-COVID-19
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again

VGD Bratislava • Moskovska 13 • 811 08 Bratislava
VGD SLOVAKIA s.r.o.
Moskovska 13, 811 08 Bratislava
ICO 36 254 339 – Okr. Súdu Bratislava I, vložka číslo: 74698/B
IBAN SK09 1100 0000 0029 2825 0698– BIC TATRSKBX



Disclaimer

Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 30.04.2020 majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu 
službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. VGD SLOVAKIA s.r.o. a Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedáju

za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže 
požiadať VGD SLOVAKIA, s.r.o. alebo advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie (právnej) služby za týmto účelom.


