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LEGAL UPDATE   

Finančná pomoc zamestnávateľom,  
SZČO a vybraným fyzickým osobám 
v oblasti zamestnanosti 
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1.4.2020 sme informovali o finančnej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v rámci projektu na udržanie zamestnanosti, ktorý realizuje 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Konkrétne boli 
v tom čase známe dve formy finančnej pomoci. Odvtedy prešiel tento projekt mnohými zmenami a aktuálne obsahuje štyri formy finančnej 
pomoci (prostredníctvom štyroch „opatrení“). Pre lepšiu prehľadnosť sme zhrnuli v tomto príspevku všetky štyri možnosti finančnej pomoci 
v ich aktuálnej podobe.  

O finančnú pomoc (príspevky) je možné žiadať prostredníctvom formulárov dostupných na stránke pomahameludom.sk. O príspevky podľa 
tohto projektu môžu žiadať iba subjekty, ktoré vznikli a začali vykonávať svoju činnosť najneskôr 1.2.2020. Žiadosti sa majú posielať 
prednostne elektronicky (podrobné pokyny sú na uvedené na stránke pomahameludom.sk) a iba vo výnimočných prípadoch osobne alebo 
poštou. 

Tabuľka nižšie informuje o základných podmienkach každého opatrenia, ako aj o tom, pre koho je konkrétne opatrenie určené. Následne 
ďalej v texte dávame do pozornosti niektoré ďalšie všeobecné podmienky, ktoré musí žiadateľ o príspevok splniť, podrobnosti o niektorých 
opatreniach, resp. iné užitočné informácie.  

 Typ žiadateľa Ďalšia zásadná podmienka opatrenia Typ príspevku Výška príspevku 

OP
AT

RE
NI

E 
č.

 1 

Zamestnávatelia, ktorí v čase 
vyhlásenia mimoriadnej situácie, 
núdzového alebo výnimočného stavu 
na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili 
alebo zakázali prevádzky 
 
Teda zamestnávatelia, ktorým bolo 
nariadené zatvoriť prevádzky na 
základe Opatrenia ÚVZ 

 

• Zamestnávateľ vypláca náhradu 
mzdy zamestnancom (počas 
prekážok v práci na strane 
zamestnávateľa);  

• Príspevok sa poskytuje na 
zamestnanca v pracovnom pomere 
(nie mimo pracovného pomeru1), 
ktorý nastúpil do práce najneskôr 
1.3.2020; 

• Príspevok nie je možno poskytnúť na 
zamestnanca za čas, keď poberá 
dávky sociálneho zabezpečenia (PN, 
OČR) alebo čerpá dovolenku alebo je 
vo výpovednej dobe; 

Príspevok na náhradu 
mzdy zamestnancov, 
ktorým zamestnávatelia 
nemôžu prideľovať prácu 
z dôvodu prekážky na 
strane zamestnávateľa 

80 % priemerného zárobku 
zamestnanca, najviac vo výške 
1100,- eur. 
 
Ak zamestnávateľ poskytuje na 
základe dohody so zástupcami 
zamestnancov nižšiu náhradu 
mzdy (ako 80 % priemerného 
zárobku), zohľadní sa pre výšku 
príspevku iba skutočne 
vyplácaná náhrada mzdy a teda 
príspevok sa poskytne vo výške 
skutočnej (nižšej) náhrady 
mzdy, avšak najviac 880,- eur.  

 
1 Podľa informácií zverejnených MPSVR SR pre týchto zamestnancov plánuje ministerstvo osobitnú schému. 
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 • Zamestnávateľ nesmie so 

zamestnancom, na ktorého 
príspevok čerpá, ukončiť pracovný 
pomer výpoveďou alebo dohodou z 
dôvodu zrušenia alebo organizačných 
zmien počas dvoch kalendárnych 
mesiacov nasledujúcich po 
kalendárnom mesiaci, za ktorý je 
príspevok poskytovaný; 

• V prípade, ak má zamestnávateľ viac 
prevádzok, zamestnanec, na ktoré sa 
poskytuje príspevok nemôže byť 
presunutý na inú prevádzku; 

• Príspevok sa neposkytuje na udržanie 
pracovného miesta zamestnanca, na 
ktoré bol poskytnutý iný príspevok 
na mzdu/celkovú cenu práce. 

  
OP

AT
RE

NI
E 

č.
 2 

SZČO, ktorí v čase vyhlásenia 
mimoriadnej situácie, núdzového 
alebo výnimočného stavu na základe 
Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali 
prevádzky 

• Nesmie mať pozastavenú/zrušenú 
živnosť;  

• Nesmie mať súbežný pracovný 
pomer;  

• Bola nemocensky a dôchodkovo 
poistená do 31.3.2020 a toto poistenie 
trvá naďalej ALEBO čerpá „odvodové 
prázdniny“; 

• K 31.12.2019 nebola podnikom „v 
ťažkostiach“. 

Príspevok na náhradu 
straty príjmu 

Výška sa vypočítava v závislosti 
od percentuálneho poklesu 
tržieb SZČO.  

SZČO, ktorým poklesli tržby 
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OP
AT

RE
NI

E 
č.

 3 
Zamestnávatelia (vrátane SZČO, 
ktorá je zamestnávateľ), ktorí v čase 
mimoriadnej situácie udržia 
pracovné miesta 
 
Zamestnávateľ nemusí podliehať 
zákazu prevádzky podľa Opatrenia 
ÚVZ (nemusí/nemuselo mu byť 
nariadené zatvoriť prevádzku) 

• Zamestnávateľ vypláca mzdu alebo 
náhradu mzdy zamestnancom; 

• Príspevok sa poskytuje na 
zamestnanca v pracovnom pomere 
(nie mimo pracovného pomeru2), 
ktorý nastúpil do práce najneskôr 
1.3.2020; 

• Príspevok nie je možno poskytnúť na 
zamestnanca za čas, keď poberá 
dávky sociálneho zabezpečenia (PN, 
OČR) alebo čerpá dovolenku alebo je 
vo výpovednej dobe; 

• Zamestnávateľ nesmie so 
zamestnancom, na ktorého 
príspevok čerpá, ukončiť pracovný 
pomer výpoveďou alebo dohodou z 
dôvodu zrušenia alebo organizačných 
zmien počas dvoch kalendárnych 
mesiacov nasledujúcich po 
kalendárnom mesiaci, za ktorý je 
príspevok poskytovaný; 

• V prípade, ak má zamestnávateľ viac 
prevádzok, zamestnanec, na ktoré sa 
poskytuje príspevok nemôže byť 
presunutý na inú prevádzku; 

Úhrada náhrady mzdy 
zamestnanca, ktorému 
zamestnávateľ nemôže 
prideľovať prácu z dôvodu 
prekážky na strane 
zamestnávateľa 
 

Skutočná vyplácaná výška 
náhrady mzdy 
zamestnávateľom 
zamestnancovi z dôvodu 
prekážok v práci na strane 
zamestnávateľa, avšak najviac 
80 % priemerného zárobku 
zamestnanca a zároveň najviac 
880 ,- eur 

Paušálny príspevok na 
úhradu časti mzdových 
nákladov v závislosti od 
poklesu tržieb 

Výška sa vypočítava podľa 
poklesu tržieb.  

 
2 Podľa informácií zverejnených MPSVR SR pre týchto zamestnancov plánuje ministerstvo osobitnú schému. 
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 • Príspevok sa neposkytuje na udržanie 
pracovného miesta zamestnanca, na 
ktoré bol poskytnutý iný príspevok 
na mzdu/celkovú cenu práce. 

  
OP

AT
RE

NI
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č.
 4

 

SZČO, ktorá od 13.3.2020 nemá žiaden 
iný príjem3 a ktorá prerušila 
vykonávanie svojej činnosti a zároveň 
si nepozastavila oprávnenie na jej 
vykonávanie 

• SZČO nevznikla povinnosť 
nemocenského a dôchodkového 
poistenia, lebo mala veľmi nízky 
príjem a [alebo] (zároveň) nečerpá 
„odvodové prázdniny“; 

• K 31.12.2019 nebol(a) podnikom „v 
ťažkostiach“. 

 
 

Mesačný paušálny 
príspevok na náhradu 
straty príjmu  

105 eur za mesiac marec 2020 a 
vo výške 210 eur za mesiac apríl 
a máj 2020. 
 

Fyzická osoba, ktorá:  
• Je jediným spoločníkom v s.r.o., 

ktorej zisk po zdanení k 31.12.2019 
nepresiahol 9600 EUR a zároveň 
kumulatívny obrat bol minimálne 
2400 EUR (v prípade, ak s.r.o. 
začala vykonávať činnosť v 
priebehu roka 2019, tieto hranice 
sa pomerne nížia); 

• je konateľom v tejto s.r.o.; a 
zároveň 

• nie je spoločníkom v inej s.r.o. 

 

 

 
3 Nesmie mať žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti a ani poberať žiaden dôchodok. 
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Všeobecné podmienky čerpania finančných príspevkov 
Popri špecifických podmienkach uvedených vyššie v tabuľke musí žiadateľ o ktorýkoľvek finančný príspevok podľa tohto projektu splniť tieto 
ďalšie všeobecné podmienky: 

a) má splnené daňové povinnosti; pričom v zmysle novely zákona o sociálnom poistení, ktorý novelizoval aj zákon o službách 
zamestnanosti účinnej od 25.4.20204 („Novela zákona o službách zamestnanosti“) sa (od 25.4.2020) táto podmienka považuje za 
splnenú, ak správca dane povolil žiadateľovi odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku 
v splátkach;  

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; pričom v zmysle Novely zákona o službách zamestnanosti sa (od 25.4.2020) táto 
podmienka považuje za splnenú, ak 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;  

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok;  

d) nemá voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splatné finančné záväzky; pričom v zmysle Novely zákona o službách zamestnanosti 
sa (od 25.4.2020) táto podmienka považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných 
záväzkov; 

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

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru;  

g) 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; 

 
4 Zákon č. 95/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. 



LEGAL UPDATE 6 

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

Podmienky podľa písm. (a), (b) a (d) vyššie za obdobie február 2020 sa pre účely žiadosti o príspevok považujú v zmysle Novely zákona 
o službách zamestnanosti za splnené. 

Takmer všetky podmienky pre čerpanie konkrétneho príspevku žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením (jeho text je obsiahnutý vo 
formulárovej žiadosti). Avšak pravdivosť tohto čestného vyhlásenia môže byť následne predmetom príslušnej kontroly príslušnými orgánmi.  

Podrobnosti k Opatreniu č. 2 
Príspevok sa poskytne v závislosti od výšky poklesu tržieb nasledovne: 

 

Pokles tržieb Marec 
2020 

 Pokles tržieb Apríl, Máj 
2020 

menej ako 10 % 0 eur  menej ako 20 % 0 eur 

10 % - 19,99 % 90 eur  20 % - 39,99 % 180 eur 

20 % - 29,99 % 150 eur  40 % - 59,99 % 300 eur 

30 % - 39,99 % 210 eur  60 % - 79,99 % 420 eur 

40 a viac % 270 eur  80 a viac % 540 eur 

 

Pokles tržieb sa zisťuje jedným z nasledovných spôsobov (podľa výberu žiadateľa o príspevok):  

a) Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 
2020 - predchádzajúce je 03/2019);  
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b) 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;  

c) 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. 

Podrobnosti k Opatreniu č. 3 
Príspevok podľa Opatrenia č. 3 je možné poskytnúť v jednej z dvoch foriem, pričom danú formu si zvolí žiadateľ o príspevok a následne táto 
forma platí po celé obdobie poskytovania príspevku: 

• Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa  

Tento príspevok sa poskytuje vo výške, v ktorej zamestnávateľ skutočne nahrádza zamestnancovi mzdu, najviac ale vo výške 80 % 
priemerného zárobku zamestnanca a nie viac ako 880 EUR.  

• Paušálny príspevok v závislosti od poklesu tržieb 

Tento príspevok je možné poskytnúť tak na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu (teda, ktorý riadne pracuje), ako aj na 
zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (lebo napríklad nemá dosť práce 
pre neho). Podmienkou pre poskytnutie tejto formy príspevku je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného 
času prekážku na strane zamestnanca (napríklad nebol práceneschopný, nebol na „ošetrovnom“ atď.) alebo nečerpal dovolenku.  

Výška tejto formy príspevku je rovnaká ako v prípade Opatrenia č. 2 a pre výpočet poklesu tržieb sa uplatňujú rovnaké zásady. 

Časové obdobie, za ktoré je možné žiadať o príspevky 

V zmysle Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku vyhláseného 23.4.2020 Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny („Oznámenie“) sa finančné príspevky v rámci tohto projektu podpory poskytujú počas oprávneného obdobia. Tým 
má byť obdobie „odo dňa zakázania niektorých prevádzok na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) 
pri ohrození verejného zdravia, č. OLP/2576/2020, a to od 13.03.2020 počas celého trvania MS [mimoriadna situácia], do konca kalendárneho 
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mesiaca, v ktorom bude Opatrenie ÚVZ zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020.“ Predmetné Opatrenie ÚVZ bolo avšak už zrušené (v rámci 
prvej fázy uvoľňovania opatrení smerujúcich k zákazu prevádzok niektorých činností), a to Opatrením ÚVZ číslo OLP3461/2020 zo dňa 
21.4.2020. Toto nové opatrenie totiž zrušilo štyri skoršie opatrenia ÚVZ ohľadom zatvorenia prevádzok, vrátane Opatrenia č. OLP/2576/2020 
zo dňa 12.3.2020 a nahradilo ich novou úpravou účinnou od 22.4.2020. Podľa striktného gramatického znenia Oznámenia by teda príspevky 
v rámci tohto projektu mohli byť poskytované iba za obdobie od 13.3.2020 do 31.4.2020. Domnievame sa, že pravdepodobne ide o chybu 
v písaní, resp. chybu nedopatrením a že nebolo úmyslom tvorcov projektu tento obmedziť iba do konca mesiaca apríl 2020. Napokon, aj 
naposledy zmienené (nové) opatrenie s účinnosťou od 22.4.2020 zakazuje isté typy prevádzok, teda naďalej ostávajú niektorí prevádzky 
zatvorené.  

*** 
Tento prehľad bol vypracovaný 26.4.2020 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaný za právne 
poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušnú právnu úpravu. V prípade, ak máte záujem o 
podrobnejšie informácie k danej t0me, neváhajte, prosím, kontaktovať Lenku Šubeníkovú alebo Zuzanu Zolákovú, alebo ktorúkoľvek Vašu 
kontaktnú osobu v Čechová & Partners. 
 


