
 

 

Prvá pomoc podnikateľom, živnostníkom a zamestnancom. 

 

1. Príspevky z úradu práce 
 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 6. apríla 2020 od 12:00 začali prijímať žiadosti o 

príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť 

prevádzky. Zamestnávateľ, môže požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80% 

jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.  Podmienkou je udržanie pracovného 

miesta aj po skončení krízového obdobia.  

Maximálna celkový výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie 

realizácie projektu.  

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže 

prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). 

Od stredy, 8. 4. 2020, môžu od 16:00 žiadať SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili svoju 

činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20% môžu požiadať o príspevok na náhradu straty 

príjmu zo zárobkovej činnosti.  

Po 13. 4. (zatiaľ nie je možné) budú môcť požiadať o príspevky  zamestnávatelia s 

poklesom príjmu (aj zamestnávatelia SZČO) , ktorí prerušili alebo obmedzili svoju činnosť 

alebo im poklesli tržby o najmenej 20% môžu požiadať o príspevok na mzdu pre svojich 

zamestnancov vo výške určenej podľa poklesu tržieb. 

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je 

zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti 

pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb: 

  Za mesiac marec 2020 

• pri poklese tržieb o viac ako 20 percent – príspevok vo výške 90 eur, 

• pri poklese tržieb o viac ako 40 percent – príspevok vo výške 150 eur, 

• pri poklese tržieb o viac ako 60 percent – príspevok vo výške 210 eur, 

• pri poklese tržieb o viac ako 80 percent – príspevok vo výške 270 eur. 

  

Za mesiac apríl 2020 

• pri poklese tržieb o viac ako 20 percent – príspevok vo výške 180 eur, 

• pri poklese tržieb o viac ako 40 percent – príspevok vo výške 300 eur, 

• pri poklese tržieb o viac ako 60 percent – príspevok vo výške 420 eur, 

• pri poklese tržieb o viac ako 80 percent – príspevok vo výške 540 eur. 

• ako 80 percent – príspevok vo výške 540 eur. 



 

  

POZOR! Nárok na príspevok má SZČO zatiaľ len v prípade, ak bola povinne alebo 

dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.marca 202O a poistenie jej 

trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO, 

ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo 

pozastavenú živnosť.  

Ako určím pokles tržieb?   

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb : 

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho 

roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019). 

2. 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. 

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, 

ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť 

najneskôr k 1.2.2020. 

Za aké obdobie sa príspevok poskytuje? 

 Príspevok sa poskytuje od 12. marca 2020 , teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, 

v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené. 

Potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.pomahameludom.sk.  

2. Odklad splátok úverov a lízingov 
 
O odklad splácania úverov môže požiadať malý zamestnávateľ* alebo fyzická osoba – 

podnikateľ, ktorý s veriteľom uzavrel zmluvu o úvere** a dostal sa do omeškania so 

splácaním úveru alebo mu takéto omeškanie reálne hrozí v dôsledku pandémie COVID-19, 

alebo je ručiteľom za takýto úver. Veriteľom nie je len banka a pobočka zahraničnej banky, 

ale aj iný podnikateľ, ktorý poskytuje úvery malým zamestnávateľom a fyzickým osobám – 

podnikateľom podľa Obchodného zákonníka**, napríklad niektoré lízingové spoločnosti. 

 

Ak ide o veriteľa, ktorý je bankou a pobočkou zahraničnej banky, odklad splácania úveru je 

možný najviac o deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej splátky istiny úveru alebo  

úroku, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru a ktorá 

nebola zaplatená do dňa povolenia odkladu. 

 

Viac informácií: 

https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-

podnikatelia 

 

 

http://www.pomahameludom.sk/
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia#1
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia#2
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia


 

3. Odklad platenia sociálnych a zdravotných odvodov 
 

Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 68/2020 

Z. z., § 293ew zákona o sociálnom poistení), ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne 

zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie. 

Koho sa možnosť odkladu odvodov týka? 

 zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov 

sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca, kde naďalej 

platia pôvodné termíny splatnosti, 

 povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). 

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti: 

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej 

situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 

40 % a viac. 

  

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania: 

Upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe 

určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Tržbou je čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona 

č. 333/2014 Z. z a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 

1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Vláda svojim nariadením ustanovila spôsob, ako sa pre účely odkladu platenia odvodov za 

marec 2020 určí pokles tržieb: 

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za 

mesiac: 

 marec 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným 

priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a 

čísla 12), 

 február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, 

ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom. 

Pokles tržieb odvádzateľa sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. 

Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii 

formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za marec 2020 a obratom 

elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa považuje súčasne 

aj za žiadosť o odklad platenia odvodov. 

  

 

 



 

Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje: 

Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre na poistné za marec 2020 (pôvodne splatné 

v mesiaci apríl 2020). 

Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť 

splatnosť poistného za ďalšie obdobia. 

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej 

pôvodné termíny a lehoty. 

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, 

teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše. 

Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia 

termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené. 

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude 

povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v 

poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur. 

  

Viac informácií: 

https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b 

 

Odklad zdravotných odvodov oznamuje podnikateľ svojej zdravotnej poisťovni elektronicky, 

za  podobných podmienok ako v Sociálnej poisťovni. 

  

 

4. Posun termínu splatnej dane z príjmov 

 

 Ak sa Vaša finančná situácia zhoršila a neviete zaplatiť daň z príjmu, podáte oznámenie 

o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, 

právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia 

poštou, elektronicky alebo osobne) a tým pádom sa  posúva lehota na podanie daňového 

priznania a zaplatenie dane o tri, resp. šesť mesiacov. 

 V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 

a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť  sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, 

ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili. 

 

 V prípade že sa Vaša finančná situácia zhoršila a neviete platiť preddavky, požiadate 

o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu, správca dane 

na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti 

vydá rozhodnutie, v ktorom  povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto 

mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať. 

 

 

https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b


 

 

Na tejto linke nájdete ďalšie informácie k zmenám v oblasti daní, ciel a povinností vo vzťahu 

k finančnej správe v súčasnom období 

 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia 

 

 

 

Ďalšie opatrenia, ku ktorým nie sú známe vykonávacie predpisy: 

 

- Nové pravidlá pri započítaní doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 

- Poskytovanie prekleňovacích bezúročných alebo nízko úročených úverov 

krytých štátnymi zárukami pri využití zdrojov EU. 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

