
 

posledná aktualizácia 30.4.2020 

Vláda Slovenskej republiky prijala súbor opatrení, ktoré by mali pomôcť podnikateľom, 

zamestnávateľom a zamestnancom zvládnuť negatívne finančné dôsledky súčasnej krízy spôsobenej 

šírením ochorenia COVID-19.  Ide o opatrenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Ministerstva financií a Ministerstva spravodlivosti a samostatné v oblasti daní a odvodov.  

SOCIÁLNA  OBLASŤ 

• Nemocenské a ošetrovné po novom 

S cieľom zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov a taktiež zlepšiť finančnú situáciu 

poberateľov nemocenského a ošetrovného sa novelou zákona o sociálnom poistení (s účinnosťou od 

27.3.2020) zavádzajú nasledovné opatrenia: 

➢ nemocenská dávka v karanténe – zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie (od 

12.3.2020 do jej skončenia) v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne 

práceneschopného z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie vzniká nárok na 

nemocenské od prvého dňa v karanténe alebo povinnej izolácii. Štát týmto odbremeňuje 

zamestnávateľov od platenia náhrady príjmu pri dočasnej PN, ktorú doteraz platili do 10. dňa  

jej trvania. Nemocenská dávka sa bude vyplácať  vo výške 55 % denného vymeriavacieho 

základu. Rovnaký nárok má aj SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Nie je 

dôvod, aby ošetrujúci lekár uznal pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým 

osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky (v tomto prípade ide 

o prekážku na strane zamestnávateľa).  Viac informácií na stránke MPSVR SR v časti 

Ošetrovné a nemocenské. 

➢ pandemické ošetrovné, tzv. OČR – Sociálna poisťovňa bude vyplácať ošetrovné počas celého 

obdobia starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia predškolských a školských zariadení 

(uplatnením tzv. prekážky v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať). Dávka bude 

po celú dobu čerpania 55 % denného vymeriavacieho základu (približne 70 % čistej mzdy pre 

poistenca s priemernou mzdou). Odpadá povinnosť opätovne žiadať o dávku, čiže ak sa 

o dieťa bude starať ten istý rodič, dávka sa automaticky predlžuje.  V prípade potreby sa však 

rodičia môžu v starostlivosti o dieťa a čerpaní dávky prestriedať ( je potrebné znovu požiadať 

o ošetrovné).  Nárok na ošetrovné má rodič, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 11 rokov, 

resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V 

týchto prípadoch nebude potrebné potvrdenie od lekára. V čase krízovej situácie súvisiacej 

s Covid – 19 možno ošetrovné poberať na dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ak si to jeho 

zdravotný stav vyžaduje podľa potvrdenia príslušného lekára (môže doložiť emailom, 

telefonicky).  Viac informácií na stránke MPSVR SR v časti Ošetrovné a nemocenské.  

Postup podania žiadosti o ošetrovné a nemocenské je na stránke Sociálnej poisťovne v záložke Ako 

požiadať o jednotlivé dávky bez návštevy pobočky počas korona-krízy. 

 

 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/osetrovne-nemocenske/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/osetrovne-nemocenske/
https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-osetrovne/68337s#1
https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-osetrovne/68337s#1


 

• Odklad platby odvodov pri poklese tržieb  o 40 % a viac 

Platby poistného do Sociálnej poisťovne a preddavkov do zdravotnej poisťovne pre zamestnávateľa a 

pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO za marec 2020 (pôvodne splatné v apríli 

2020) sú splatné do 31.7.2020 v prípade poklesu tržieb (čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej 

samostatne zárobkovej činnosti) o 40% a viac.  Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v 

novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie (penále) im nebudú plynúť. Odklad 

odvodov sa netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde platia 

pôvodné termíny splatnosti.  Viac informácií na stránke Sociálnej poisťovne 

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

• Odpustenie platby odvodov do Sociálnej poisťovne za apríl 2020 

Poistné na sociálne poistenie za apríl 2020 nie sú povinní zaplatiť zamestnávatelia a povinne 

nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO v prípade, že mali na základe rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva povinne uzatvorenú prevádzku najmenej na 15 dní  (preukazuje sa čestným 

vyhlásením Sociálnej poisťovni do 8 dní kalendárneho mesiaca). Poistné, ktoré platí zamestnanec a 

odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch 

splatnosti.  Odpustenie sa netýka platieb poistného do zdravotných poisťovní.  

• Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti  

 

Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje o 1 

mesiac (t.j. zo 6 na 7 mesiacov). Poistencom, ktorým podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo 

v čase medzi 12. marcom až 4. aprílom 2020 (účinnosť novely Zákonníka práce) sa predĺži až od 4. 

apríla 2020 (do 4. mája 2020). V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie v čase od 4. 

apríla 2020 do skončenia krízovej situácie poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie o jeden 

mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesťmesačného podporného obdobia.  

 

REGISTROVANÉ SOCIÁLNE PODNIKY 

„PRVÁ POMOC“ DOSTUPNÁ PRE REGISTROVANÉ SOCIÁLNE PODNIKY 

Bez ohľadu na status registrovaného sociálneho podniku môžu tieto subjekty predstavovať 

oprávnených žiadateľov v rámci projektu „PRVÁ POMOC“ na podporu udržania zamestnanosti 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19” (popis projektu uvedený nižšie), v prípade splnenia 

všetkých podmienok. Na registrované sociálne podniky sa uplatňujú rovnaké podmienky projektu 

ako na subjekty, ktoré nie sú registrovanými sociálnymi podnikmi.   

Z uvedeného vyplýva, že ak sociálny podnik musel obmedziť alebo  uzavrieť svoju prevádzku na 

základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ) pri ohrození verejného 

zdravia, č. OLP/2576/2020, môže si požiadať o príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc”, ak spĺňa 

všetky podmienky uvedené v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí. Dôležitou podmienkou je 

udržanie pracovného miesta. 

 Je potrebné zvážiť možnosť využitia príspevkov v rámci projektu „Prvá pomoc“ v prípade, ak 

registrovaný sociálny podnik vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy v zmysle príslušných 

ustanovení Zákonníka práce. 

 POZOR, NIE JE MOŽNÝ SÚBEH PRÍSPEVKOV! Príspevky sa neposkytujú na mzdové náklady 

zamestnancov, na ktorých je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, z čoho vyplýva, že registrovaný sociálny podnik si môže vybrať, čo mu je 

výhodnejšie, ak spĺňa všetky podmienky projektu „Prvá pomoc“ avšak nie je možné poskytovať 

pomoc súbežne na jedného zamestnanca prostredníctvom obidvoch nástrojov. 

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


 Vhodnosť a využitie jednotlivých opatrení projektu „Prvá pomoc” si registrovaný sociálny podnik 

posudzuje sám, nakoľko vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť tak, 

ako všetky ostatné subjekty. 

 Sociálny podnik, ktorý v súlade so Zákonníkom práce nariadi čerpanie dovolenky svojim 

zamestnancom, poskytne neplatené voľno resp. z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnanca 

zamestnanci poberajú dávku sociálneho zabezpečenia, môže predkladať naďalej žiadosti o úhradu 

platby v rámci príspevku v zmysle § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle uzatvorenej dohody 

o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov. 

 Tento projekt sa realizuje prostredníctvom príslušných Úradov práce sociálnych vecí a rodiny SR, 

a rovnako žiadosti k projektu „Prvá pomoc“ tieto príslušné úrady práce prijímajú a následne 

vybavujú. K dispozícii je portál, ktorý pomôže žiadateľom rozhodnúť sa, resp. správne vyplniť 

formulár žiadosti projektu „Prvá pomoc“:  http://ziadost.podnikanie.help/ . 

 

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNYCH PODNIKOCH 

Národná rada SR dňa 22.4.2020 schválila novelu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 374/2019 Z. z. Novela reaguje na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 

a jej cieľom je upraviť niektoré podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku 

(RSP) a  zaviesť alternatívne spôsoby plnenia niektorých povinností RSP. 

Žiadosť o priznanie štatútu bude možné podať aj elektronicky bez kvalifikovaného elektronického 

podpisu.  Keďže RSP v tejto zložitej krízovej situácii prechádzajú častými personálnymi a inými 

zmenami, predĺžila sa lehota oznamovacej povinnosti z 10 na 30 dní. Mení sa aj frekvencia 

zasadnutia poradných výborov, ktoré sa musia konať najmenej jedenkrát za tri mesiace. Ak 

zasadnutie poradného výboru pripadne na čas trvania krízovej situácie, stačí ak výbor zasadne do 

troch mesiacov od skončenia krízovej situácie. 

 

EKONOMICKÉ OPATRENIA  

„PRVÁ POMOC“ na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID-19  

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov 

vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 

2020 s následnými doplneniami v apríli 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo 

projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest 

a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v krízovej situácii.  

V rámci projektu sa na základe elektronického podania žiadosti na stránke www.pomahame.sk alebo 

www.neprepustaj.sk prostredníctvom UPSVR SR môžu oprávneným žiadateľom vyplácať:   

✓ príspevky na podporu udržania pracovného miesta  (súčasť opatrení štátnej pomoci), ktoré: 

- sú určené pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť 

najneskôr k 1.2.2020,  a ktorí zároveň 

- udržia pracovné miesta po skončení krízového obdobia aj napriek povinnosti prerušenia 

alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, 

poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov 

- spĺňajú podmienky nároku uvedené v každej kategórii opatrení/typu príspevku.  

http://ziadost.podnikanie.help/
http://www.pomahame.sk/
http://www.neprepustaj.sk/


 

 

Zamestnanec (zamestnaný v pracovnom pomere, nie na dohodu), na ktorého sa viaže poskytnutie 

príspevku, nesmie byť v čase podania žiadosti vo výpovednej lehote. Príspevky nie je možné čerpať 

na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo na ktorých 

pracovné miesto už bol za to isté obdobie poskytnutý iný príspevok v rámci tzv. aktívnych opatrení 

trhu práce.  

Oprávnené obdobie: od 13.3.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie 

Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok zrušené.  

ZMENY:  

Od 25. apríla 2020 môže o príspevok požiadať zamestnávateľ aj vtedy, ak má povolený splátkový 

kalendár pre zaplatenie dlžných súm dane, poistných odvodov do Sociálnej poisťovne alebo 

zdravotnej poisťovne alebo finančných záväzkov voči úradu práce alebo nemá za mesiac február 

2020 splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu na poistné na verejné zdravotné poistenie alebo 

na sociálne poistenie alebo uhradené splatné finančné záväzky voči úradu práce. 

27.4.2020 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny potvrdilo možnosť zmeny medzi príspevkom 

od štátu v rámci opatrenia 1 a opatrenia 3. Zmena je možná  v prípade, ak si spoločnosť za mesiac 

marec vybrala príspevok 1, teda náhradu 80 % platu zamestnanca a následné výpočtom zistila, 

že príspevok 3B – 540 Eur na zamestnanca pri 80 % znížení tržieb, je pre 

ňu výhodnejší. V nasledujúcom mesiaci môže svoju žiadosť o príspevok upraviť.  Zmena v rámci 

opatrenia 3 (medzi príspevkami 3A a 3B) nie je možná. 

Pripravuje sa návrh zákona: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s 

Ministerstvom financií SR rozhodli o tom, že príspevky Prvej pomoci štát žiadateľom SZČO nebude 

zdaňovať.  SZČO si pri podávaní daňového priznania fyzických osôb za rok 2020 v daňovom priznaní  

do príjmov nepripočítajú príspevok sociálnej pomoci od štátu. Ak bude SZČO o príspevok v rámci 

Prvej pomoci žiadať opakovane nebude sa príspevok považovať za príjem tzn. pri žiadaní 

o opätovnú pomoc za mesiac apríl sa nebude príspevok získaný za mesiac marec považovať za príjem 

pri výpočte poklesu tržieb. 

Upozornenie: príspevky za apríl 2020 je možné žiadať od 16.5.2020 na nových výkazoch, ktoré 

budú zverejnené! 

OPATRENIE  

1. Príspevok na náhradu 80 % mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov a SZČO, ktorých 

prevádzky sú povinne uzavreté 

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi (s.r.o. bez zamestnancov a subjekty verejnej 

správy nie sú oprávnenými žiadateľmi) a museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať o príspevok 

na mzdu zamestnanca vo výške  80% priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur (na 

zamestnanca s pracovnou zmluvou na dobu určitú alebo neurčitú, nesmie však byť počas podania 

žiadosti vo výpovednej lehote). Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému  zamestnávateľ 

alebo SZČO mu nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (par.142 

Zákonníka práce), teda z dôvodu povinného zatvorenia prevádzky na základe rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva SR . Odvod zamestnávateľa (35,2 % z hrubej mzdy, max. z 1 100 eur) bude 

platiť zamestnávateľ. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na 

celé obdobie realizácie projektu.  

 

 



 

2. Príspevky pre SZČO, ktorým poklesli tržby 

SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im 

poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) môžu žiadať o finančný príspevok na 

zamestnanca (resp. paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti SZČO, ktorý 

nie je zamestnávateľom), ktorého výška sa bude odvíjať od výšky poklesu ich tržieb (čistého obratu) 

nasledovne:   

Pokles tržieb Príspevok za marec 

2020 

Pokles tržieb v apríli 

2020 a ďalších 

mesiacoch 

Príspevok za apríl 2020 

a ďalšie mesiace 

 10 %  - 19.99 %  90 € 20 % - 39.99 % 180 € 

20 % - 29.99 %  150 € 40 % - 59.99 %  300 € 

30 % -  39.99 %  210 € 60% - 79.99 % 420 € 

40 % a viac 270 € 80 % a viac 540 € 

 

Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa je 200 000 eur mesačne. 

Nárok na príspevok má SZČO v prípade, že bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky 

a dôchodkovo poistená v období do 31.3.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni,  resp. čerpá 

odvodové prázdniny (zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Nárok na príspevok nemá SZČO, 

ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer alebo SZČO, ktorá má prerušenú alebo pozastavenú 

živnosť.  

3. Príspevok na mzdu zamestnanca pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou  

Zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, okrem subjektov verejnej správy), bez 

ohľadu na veľkosť, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade 

prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti (ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť 

prevádzku), môžu žiadať o jeden z nasledovných príspevkov na zamestnanca (zamestnanec 

v pracovnom pomere, ktorý nečerpá PN, OČR alebo dovolenku): 

A. úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu 

z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % jeho priemerného 

zárobku, najviac v sume 880 eur na zamestnanca, 

B. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti 

od poklesu tržieb podľa nasledovnej tabuľky. 

Pokles tržieb Príspevok za marec 

2020 

Pokles tržieb v apríli 

2020 a ďalších 

mesiacoch 

Príspevok za apríl 2020 

a ďalšie mesiace 

 10 %  - 19.99 %  90 € 20 % - 39.99 % 180 € 

20 % - 29.99 %  150 € 40 % - 59.99 %  300 € 

30 % -  39.99 %  210 € 60% - 79.99 % 420 € 

40 % a viac 270 € 80 % a viac 540 € 

 

 



 

 

4. Príspevok pre SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem 

Nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za 

marec 2020 a 210 eur za apríl a máj 2020 majú tieto skupiny fyzických osôb v prípade, že nemali 

žiadny iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti:  

- SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti 

a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. 

odvodové prázdniny (vrátane SZČO, ktorá od 13.3.2020 pozastavila oprávnenie na výkon 

svojej činnosti); 

- fyzická osoba, ktorá je a) jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej 

zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur; b) je konateľom v tejto s.r.o. a zároveň 

nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.) a ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o.  

 

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný 

dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. 

 

5. SOS dotácia pre vybrané skupiny fyzických osôb bez príjmu 

SOS dotácia je podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia krízovej situácie 

nemajú žiadny iný príjem. Nárok na paušálny príspevok pre jedného žiadateľa vo výške 210 eur 

mesačne (105 eur za marec 2020) má osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, 

z ktorej má príjem (zo závislej činnosti, z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti), 

pričom túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie. Príspevok sa vzťahuje aj na 

FO v pracovnoprávnom pomere na základe dohody mimo pracovného pomeru, ktorej platnosť trvá 

v roku 2020, aj počas mimoriadnej situácie. Žiadateľ nemôže byť poberateľom žiadnej pomoci zo 

systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci a nemôže byť 

zároveň žiadateľom o poskytnutie iného finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“.  

• POZOR!!!  Zmena Živnostenského zákona 

Ku dňu 9.4.2020 došlo ku zmene Živnostenského zákona - pri pozastavení prevádzkovania živnosti 

podľa §57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa §57 ods. 6, že 

pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako 6 mesiacov. 

Od 9.4.2020 môže živnostník pozastaviť živnosť aj na menej ako pôvodných 6 mesiacov. 

Hlavná výhoda pozastavenia živnosti je, že počas tohto obdobia nemusí platiť sociálne a zdravotné 

odvody ako SZČO z pôvodného vymeriavacieho základu. 

Hlavná nevýhoda je, že nie je nárok na príspevok ako SZČO podľa platnej úpravy a nie je možné 

vykonávať podnikateľskú činnosť počas pozastavenia živnosti. 

 

BANKOVÉ ZARUKY A ZVÝHODNENÉ BANKOVÉ ÚVERY  

• SIH antikorona záruka – zmluva podpísaná so SLSP, VÚB a BKS Bank AG 

Spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s. („SIH“) spúšťa pre malé a stredné podniky („MSP“) nový 

program nepriamej finančnej pomoci (schéma bankových záruk a úrokových dotácií) na zmiernenie 

obmedzení, ktoré vznikli MSP v dôsledku prijatia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID-19. Program pozostáva zo záruk pre finančné inštitúcie, ktoré budú poskytovať  



 

zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP až do výšky 1 180 000 eur na jeden úver (s dobou 

splatnosti do 4 rokov, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny a úroku). Tieto úvery môžu byť, 

za predpokladu udržania zamestnanosti,  kombinované s úrokovou dotáciou (až do výšky 4 %) na 

zníženie úrokových sadzieb. Konečné úvery tak môžu byť pre MSP bezúročné. Podniky budú môcť 

úverové zdroje použiť na financovanie investičných a prevádzkových nákladov v záujme udržania 

zamestnanosti. Do výzvy zverejnenej 30.3.2020 sa prihlásilo deväť bánk. Celková alokácia na záručný 

program je 38 miliónov eur. Prvá zmluva bola podpísaná medzi SIH a Slovenskou sporiteľnou 

17.4.2020.  Informácia o podpise ďalších zmlúv s bankami, ktoré budú úvery z tohto programu 

poskytovať a na ktoré sa subjekty môžu priamo obrátiť, bude zverejnená priebežne.  Viac informácií 

na  SIH Antikorona záruka.  

• SZRB – prevádzkový úver Podnikateľ 2020 – príjem žiadostí od 20.4.2020 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. na základe zmluvy s MF SR o poskytovaní finančnej pomoci 

malým a stredným podnikom (ktoré majú ukončené aspoň jedno celé účtovné obdobie) s účinnosťou 

od 20.4.2020 poskytuje Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Finančná pomoc je určená na 

zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti v 

malých a stredných podnikoch, a to formou: a) záruky Ministerstva financií za úver poskytnutý 

bankou a b) úhrady úroku (4 % fixácia na celé obdobie) z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia 

úroku). Úver môže byť použitý na úhradu prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich 

s udržaním zamestnanosti a splatením záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. 

O pomoc nemôžu požiadať agentúry dočasného zamestnávania alebo sprostredkovatelia 

zamestnávania za úhradu. Minimálna výška úveru je 10 000 eur, maximálna výška 350 000 eur, 

najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019.  Maximálna splatnosť 

úveru je 36 mesiacov, vrátane odkladu splátok (odklad splátok istiny a úrokov možný na 12 mesiacov 

od prvého čerpania úveru).  Poplatok za poskytnutie úveru: 0,5 % z výšky úveru.  Bližšie informácie na 

stránke SZRB.  

• Eximbanka – Úver na podporu udržiavania prevádzky – COVID úver 

Od 27.4.2020 Eximbanka SR prijíma žiadosti o poskytnutie prevádzkového úveru (so splatnosťou 

maximálne 3 roky a fixným úrokom 4 %) na preklenutie negatívnych ekonomických dopadov 

spôsobených ochorením COVID-19. Úver sa poskytuje za zvýhodnených podmienok (s možnosťou 

odkladu splátok istiny a úroku o 12 mesiacov a s možnosťou bonifikácie úroku a získania bezúročného 

úveru) a je určený malým a stredným podnikom (MSP), ktorí v rámci svojej činnosti realizujú 

exportné aktivity a vykonávajú svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred 

podaním žiadosti o úver.  Cieľom tohto úveru je podporiť udržanie prevádzky a zamestnanosti MSP. 

Celková výška úveru môže byť od 100 000,- EUR do 500 000,- EUR a zároveň maximálna výška 

nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019. Podniky môžu finančné prostriedky 

použiť na financovanie prevádzkových nákladov a investícií do hmotného a nehmotného majetku 

súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti ako aj na platenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam, pokiaľ tieto záväzky nepresahujú lehotu splatnosti viac ako 180 dní.  Viac 

informácií na stránke Eximbanky. 

• Odklad splátok úverov  

Vláda sa dohodla so zástupcami bankového sektoru na odklade splátok úverov na 9 mesiacov (alebo 

na 3 mesiace v prípade, že veriteľom je iná osoba ako banka) pre občanov, SZČO a malé a stredné 

firmy do 250 zamestnancov. O odklad možno požiadať prostredníctvom elektronického formulára 

banky.  Splátky (istiny a úrokov) si budú môcť klienti bánk presunúť na záver splátkového kalendára. 

Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia 

žiadosti  a nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa. 

Pri odklade splátok sa dlžníci nestávajú neplatičmi a nebudú mať záznam v registri dlžníkov. Národná 

https://www.sih.sk/aktuality/sih-antikorona-zaruka-pomoze-malym-a-strednym-podnikom
https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/uver-na-podporu-udrzania-prevadzky-covid-uver.html?page_id=219621


banka Slovenska spustila na svojom facebooku chatbot Groš, vďaka ktorému sa budú môcť občania 

dostať k informáciám ohľadom odkladu splátok úverov.   

• Zvýšenie rámca bezkontaktných platieb 

Po dohode s bankami sa zvyšuje limit bezkontaktných platieb zo súčasných 20 eur na 50 eur.  

 

DAŇOVÉ POVINNOSTI A  SPRÁVA DANÍ 

„Lex korona“   

Na nepriaznivú situáciu v podnikateľskom sektore reaguje opatreniami aj Finančná správa 

a Ministerstvo financií.  Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  tzv. „lex korona“, 

(s účinnosťou od 4.4.2020 – Lex korona 1 a Lex korona 3 od 25.4.2020) obsahuje balík opatrení 

v oblasti daňovej a colnej, v oblasti účtovníctva, finančného trhu a rozpočtových pravidiel.   

• Odklad termínu podania daňového priznania za rok 2019 

Zákon upravil aj pôvodný odklad lehoty na podanie daňového priznania tak, že všetky právnické a 

fyzické osoby môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť do konca kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.   

• Odklad preddavkov na daň z príjmu 

MF SR 29.4.2020 informovalo, že v čase pandémie žiadny daňový subjekt nebude platiť vyššie 

preddavky než doteraz a ich platenie sa upravuje pre jednotlivé skupiny daňovníkov nasledovne:    

1. Daňovník s tržbami o 40 % nižšími oproti rovnakému obdobiu v minulom roku – odklad 

platenia preddavkov (opatrenie schválené už v marci 2020). Opatrenie sa týka všetkých 

podnikateľov (SZČO, firmy bez obmedzenia počtu zamestnancov alebo obratu). Opatrenie začína 

platiť od apríla 2020 a prvýkrát sa uplatní na preddavky splatné do 17.5.2020. Nezaplatené 

preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021.   

2. Daňovník s už podaným daňovým priznaním, ktorého daň bola nižšia ako v roku 2018 –

 preplatok na dani bude vrátený (viď nižšie) a od apríla bude platiť preddavky z nižšej daňovej 

povinnosti. 

3. Daňovník s už podaným daňovým priznaním, ktorého daňová povinnosť bola vyššia ako minulý 

rok – doplatiť daň bude potrebné najneskôr do jedného mesiaca od skončenia pandémie 

a preddavky budú platiť tak ako doteraz. 

4. Daňovník, ktorý buď už má podané daňové alebo nemá podané daňové priznanie a chce 

upraviť svoje daňové povinnosti na základe žiadosti správcovi dane o platenie preddavkov –

 výšku dane určí správca. 

Všetky opatrenia sa týkajú iba obdobia pandémie a jedného mesiaca po jej skončení. Po tomto 

období sa všetci daňovníci vrátia k svojim preddavkovým povinnostiam a budú platiť preddavky 

na základe daňového priznania za rok 2019.  

•  Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty 

Podnikatelia, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020 majú 

možnosť započítať si doteraz neuplatnené straty (najviac v úhrnnej hodnote 1 mil. eur) za 

zdaňovacie obdobie rokov 2015 až 2018. Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej 

vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. Daňovník, ktorý podal daňové 



priznanie pred schválením tohto opatrenia, si môže daňovú stratu uplatniť cez inštitút dodatočného 

daňového priznania. Jednorazovo sa uplatní tá časť straty, ktorá nemohla byť v minulosti uplatnená 

zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základe dane v minulých rokoch.  

• Vrátenie daňových preplatkov 

Vyplácanie daňových preplatkov (doplnené v novom § 10a) je upravené nasledovne:  

• ak daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v období od 

1.1.2020 do začatia pandémie, teda do 12.3.2020, správca dane vráti daňový preplatok do 

40 dní od 31. marca 2020, t. j. najneskôr do 10.5.2020, 

• ak daňový subjekt podal alebo podá daňové priznanie k dani z príjmov počas obdobia 

pandémie, v ktorom si uplatní daňový preplatok, správca dane vráti tento daňový preplatok 

do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové 

priznanie k dani z príjmov (napríklad, ak podá v apríli, preplatok bude vrátený do 40 dní od 

konca apríla, t. j. do 9. júna 2020). 

V platnosti ostávajú ustanovenia daňového poriadku (§ 55 ods. 6 a 7) týkajúce sa použitia daňového 

preplatku (ak má daňový subjekt daňové nedoplatky, splatné preddavky na daň a pod., preplatok sa 

použije na ich úhradu a nevyplatí sa daňovému subjektu). Zavádza sa nový správny delikt a pokuta – 

ak sa po daňovej kontrole alebo podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani 

z príjmu zníži daňový preplatok, bude subjektu uložená pokuta vo výške 100 % rozdielu medzi 

pôvodným vyšším (ktorú už bol reálne vyplatený) a novým nižším daňovým preplatkom, ako aj 

povinnosť vrátiť tento rozdiel. Pokuta sa neuloží, ak zníženiu daňového preplatku dôjde pred reálnym 

vyplatením.  

• Vybrané opatrenia v správe daní 

Počas obdobia pandémie sú prerušené daňové kontroly a daňové konania na žiadosť daňovníka. Ak 

daňový subjekt žiadosť o prerušenie nepodá, vo výkone kontroly alebo konania sa bude pokračovať. 

Odkladajú sa daňové exekúcie a odpúšťajú sa zmeškania vybraných lehôt a ďalších úkonov v oblasti 

správy daní - neuplatní sa na podanie daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu, platenie 

dane a preddavkov na daň. Zoznam daňových dlžníkov a zoznam platiteľov DPH nebude počas 

obdobia pandémie aktualizovaný. Nezaplatená daň splatná počas platnosti opatrení sa nebude 

považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do mesiaca po skončení pandémie. 

Nedochádza tým automaticky k posunutiu lehôt splatností jednotlivých daní (priamych aj nepriamych 

daní) a ak subjekt nezaplatí daň načas bude mu vyrubený úrok z omeškania.  

Sumár mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti je uverejnený na stránke portálu www. 

podnikajte.sk v záložke Lex korona – mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti. Podrobná 

informácia a postupy pre daňové subjekty sú priebežne zverejňované na portáli Finančnej správy  

Korona vírus opatrenia. Finančná správa taktiež zverejňuje a priebežne aktualizuje dokument Korona 

opatrenia - najčastejšie otázky a odpovede. S cieľom čo najlepšieho informovania zaktualizovala 

obsah svojho chatbotu TAXANA, ktorý poradí pri plnení daňových povinností aj v tejto mimoriadnej 

situácii a rozšírila prevádzkové hodiny Call centra. Pre ďalšie uľahčenie komunikácie sa 23.3.2020 

spustila nová komunikačná služba Skype for business, ktorá bude slúžiť ako technická podpora  pri 

elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy.  Finančná správa odporúča, aby 

daňové subjekty sledovali stránku finančnej správy na sociálnej sieti Facebook či Instagram, prípadne 

portál finančnej správy, prostredníctvom ktorých bude finančná správa vždy o akýchkoľvek 

aktualitách informovať. 

 

 

 

https://www.podnikajte.sk/dane/lex-korona-mimoriadne-opatrenia-vo-financnej-oblasti
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.03.26_korona.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.03.26_korona.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_media/Tlacove_spravy/Rok_2020/2020.03.21_TS_Korona_dane.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_media/Tlacove_spravy/Rok_2020/2020.03.24_TS_CC_hodiny.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_media/Tlacove_spravy/Rok_2020/2020.03.23_TS_Skype_FS.pdf


 

 

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR 

Odporúčame sociálnym podnikateľom oboznámiť sa s úplným zoznamom opatrení, ktoré doteraz 

prijala Vláda SR a Ústredný krízový štáb SR,  ktoré sú zverejnené na stránke 

https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php.   

V tejto mimoriadnej situácii ide vo väčšine prípadov o obmedzenia, či odklady povinností, ktoré sa 

môžu dotýkať aj činnosti RSP. Je dôležité prehodnotiť ich dopad, prípadne zvážiť, či sa niektoré z nich 

dajú premeniť aj na nové podnikateľské príležitosti.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky 
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