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PROJEKT PODPORY UDRŽANIA 
ZAMESTNANOSTI V ČASE 
PANDÉMIE KORONAVÍRUSU 

V minulých LA sme priniesli zhrnutie aktuálnych 

opatrení vlády SR v súvislosti so šírením COVID-

19 a možností zmiernenia ich negatívneho vplyvu 

z pohľadu pracovného práva. V aktuálnom LA by 

sme radi poskytli stručné zhrnutie podmienok 

podpory udržania zamestnanosti v čase pandémie 

koronavírusu, ktoré dňa 31. marca 2020 schválila 

vláda Slovenskej republiky, tak ako boli 

zverejnené dňa 5. apríla 2020 Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny na tejto stránke.  

 

PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ 

ZATVORILI PREVÁDZKY (OPATRENIE 1) 

O podporu môžu žiadať zamestnávatelia (okrem 

subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie, núdzového alebo 

výnimočného stavu („mimoriadna situácia“) na 

základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

SR zatvorili prevádzky. Ak zamestnávateľ nemôže 

prideľovať zamestnancovi prácu a udrží pracovné 

miesto aj po skončení mimoriadnej situácie, môže 

žiadať úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo 

výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo 

výške 1.100 EUR. 

Maximálna celková výška príspevku pre jedného 

žiadateľa je 800.000 EUR na celé 

obdobie realizácie projektu. 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 

6. apríla 2020, od 12:00 hod. žiadosti o príspevky 

na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí 

museli povinne zatvoriť prevádzky. 

 

PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV A SZČO, 

KTORÝM POKLESLI TRŽBY (OPATRENIE 2) 

Oprávneným žiadateľom sú:  

► zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej 

správy), na ktorých sa v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie nevzťahuje povinnosť 

prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej 

činnosti na základe Opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva SR, ale ktorí napriek 

poklesu tržby udržia pracovné miesta; 

► samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), 

ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie 

prerušili alebo obmedzili vykonávanie alebo 

prevádzkovanie samostatnej zárobkovej 

činnosti na základe Opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej 

poklesli tržby. 

Príspevok na úhradu časti náhrady mzdy 

zamestnanca pre zamestnávateľa (právnickú 

osobu či SZČO), alebo paušálny príspevok na 

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html
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náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre 

SZČO sa vypočíta v závislosti od poklesu tržieb, 

pričom si žiadateľ môže zvoliť jednu 

z uvedených alternatív ich výpočtu: 

1.  porovnanie tržby za vykazovaný mesiac 

s tržbou za rovnaký mesiac roku 2019 (napr. 

tržby za marec 2020 vs. tržby za marec 2019; 

2. porovnanie tržby za vykazovaný mesiac  

s priemerom mesačnej tržby v roku 2019, 

avšak len pokiaľ žiadateľ vykonával zárobkovú 

činnosť celý rok 2019 (napr. tržby za marec 

2020 vs. 1/12 tržieb za rok 2019);  

3. porovnanie tržby za vykazovaný mesiac 

s tržbou za február 2020, pokial žiadateľ 

vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 

2019 alebo ju začal vykonávať najneskôr  

1. februára 2020. 

Výška príspevku je uvedená v tabuľke nižšie. 

pokles tržieb marec 2020 

menej ako 10 % 0 EUR 

10 % - 19,99 % 90 EUR 

20 % - 29,99 % 150 EUR 

30 % - 39,99 % 210 EUR 

40 a viac % 270 EUR 

 

pokles tržieb apríl 2020 

menej ako 20 % 0 EUR 

20 % - 39,99 % 180 EUR 

40 % - 59,99 % 300 EUR 

60 % - 79,99 % 420 EUR 

80 a viac % 540 EUR 

 

Od stredy, 8. apríla 2020, od 12:00 hod. budú 

môcť žiadať o príspevky zamestnávatelia a SZČO 

s poklesom príjmu.  

 

SPOLOČNÉ PODMIENKY PRE OBE PODPORY 

Žiadateľ je oprávnený žiadat o podporu za 

obdobie odo dňa rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení 

prevádzok, t.j. od 12. marca 2020, do konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bude toto 

rozhodnutie zrušené.  

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre 

zamestnávateľa/SZČO je, že:  

► zamestnávateľ nemôže prideľovať 

zamestnancovi prácu z dôvodu prekážky na 

strane zamestnávateľa podľa § 142 

Zákonníka práce a  
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► udrží pracovné miesto aj po skončení 

mimoriadnej situácie. 

Podrobnejšie informácie k obom podporám by 

mali byť dostupné na tejto webovej stránke, 

prípadne na informačnej linke MPSVR na 

čísle +421 2 2211 5656 v pracovné dni od 6:00 do 

22:00, počnúc 6. aprílom 2020, 12:00 hod. 
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Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 

nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď 

bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce 

sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované skôr, 

než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako 

vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 

dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záležitosti 

uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. Je 

teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, čo 

je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 

manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených 

advokátov tímu Weinhold Legal: 

 

Tomáš Čermák 

vedúci advokát 

tomas.cermak@weinholdlegal.com 

 

Karin Konečná 

advokát 

karin.konecna@weinholdlegal.com 

 

http://www.pomahameludom.sk/
mailto:karin.konecna@weinholdlegal.com

