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POMOC PODNIKOM V SÚVIS-
LOSTI S DRUHOU VLNOU PAN-
DÉMIE KORONAVÍRUSU 

V aktuálnom LA by sme radi poskytli stručné zhrnutie pri-

pravovaného rozšírenia pomoci štátu, ktoré vláda SR 

predstavila dňa 14. októbra 2020 ako program „Prvá po-

moc+“, v súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového 

stavu dňa 1. októbra 2020 a opatreniami prijatými na za-

bránenie šírenia ochorenia COVID-19. 

Program „Prvá pomoc+“ rozširuje aktuálne vyhlásené 

schéma pomoci podnikateľom pod názvom „Prvá po-

moc“ zverejnené na stránke https://www.pomahame-

ludom.sk (bližšie i v našom LA zo dňa 6. apríla 2020 uve-

rejnenom zde so spätnou účinnosťou od 1. októbra 2020 

nasledovne:  

► najneskorší termín vzniku a začatia výkonu činnosti 

žiadateľa sa posúva na 2. septembra 2020 (oproti ak-

tuálnemu 1. februáru 2020);  

► podporu bude možné žiadať na zamestnancov, ktorí 

boli prijatí do zamestnania najneskôr 2. septembra 

2020 (oproti aktuálne platnému termínu 1. marca 

2020); 

► príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca sa 

bude počítať z celkovej ceny práce zamestnanca, t.j. 

vrátane odvodov zamestnávateľa za zamestnanca, 

na rozdiel od súčasného výpočtu z priemerného zá-

robku zamestnanca; 

► povinné udržanie zamestnanca v zamestnaní sa 

skracuje z dvoch mesiacov na jeden mesiac po uply-

nutí mesiaca, za ktorý zamestnávateľ obdrží príspe-

vok; 

► zvyšujú sa maximálne čiastky úhrad v rámci opatre-

nia 3 – zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta 

- nasledovne: 

opatrenie 3A - zvyšuje sa maximálna výška úhrady 

na jedného zamestnanca z 880 EUR na 1.100 EUR, 

opatrenie 3B - v tabuľke je uvedená výška paušálneho príspevku platná 

od 1. októbra 2020 i pred týmto dátumom 

pokles tržieb do 30. septembra 2020 

(vrátane) 

od 1. októbra 2020 

 

menej ako 20 % 0 EUR 0 EUR 

20 % - 39,99 % 180 EUR 270 EUR 

40 % - 59,99 % 300 EUR 450 EUR 

60 % - 79,99 % 420 EUR 630 EUR 

80 a viac % 540 EUR 810 EUR 

 

O zvýšené príspevky schémy Prvá pomoc bude možné žiadať od 1. novem-

bra 2020 na webovej stránke https://www.pomahameludom.sk/, a to i za me-

siac október. Podnikatelia, ktorí už podporu dostávali, by mali podpísať len 

dodatok (nie podávať celú žiadosť), na základe ktorého budú dostávať vyššiu 

sumu. 

V rámci programu „Prvá pomoc+“ sa zavádza i podpora pre domáci ces-

tovný ruch. O túto podporu budú môcť žiadať podnikatelia zo segmentu do-

máceho cestovného ruchu, ktorým klesli tržby o viac ako 40% v dôsledku 

pandémie, v porovnaní s rokom 2019. Podľa momentálne dostupných infor-

mácií by oprávnenými prijímateľmi podpory mali, popri ďalších, byť podniky 

podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:  

 

• ubytovanie, 

• činnosť reštaurácií a pohostinstiev, 

• prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb, 

• činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kance-

lárií a súvisiace činnosti, 

• organizovanie kongresov a podnikateľských výstav, a pod. 

https://www.pomahameludom.sk/
https://www.pomahameludom.sk/
https://www.pomahameludom.sk/
https://www.weinholdlegal.com/wp-content/uploads/2020/04/LA-Koronavirus-a-podpora-udr%C5%BEania-zamestnanosti_200406.pdf)
https://www.pomahameludom.sk/
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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 

 

Pomoc sa má pohybovať vo výške 4 až 10 % obratu v závislosti  

od poklesu tržieb v porovnaní s príslušným obdobím roku 2019. 

Napr. ak v príslušnom mesiaci roku 2020 poklesli tržby o 100%, 

finančný príspevok by mal činiť 10% obratu príslušného mesiaca 

roku 2019. O podporu bude možné žiadať i spätne za oprávnené 

obdobie, t.j. od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021. 

Podrobnejšie informácie bude možné postupne získať na webo-

vej stránke ministerstva dopravy, na jeho informačnej linke na 

čísle +421 2 5949 4895 alebo prostredníctvom e-mailu: po-

moc@mindop.sk. 

Podnikatelia spĺňajúci stanovené kritériá môžu zároveň žiadať 

o príspevky z programu prvá pomoc, o podporu pre cestovný 

ruch i o dotáciu na úhradu nájomného. O dotáciu na úhradu ná-

jomného je možné žiadať do 30. novembra 2020 podľa aktuálne 

vyhlásenej schémy podpory uverejnenej na 

https://najmy.mhsr.sk/kontakty.html (bližšie i v našom LA zo dňa 

12. júna 2020 uverejnenom na https://www.weinholdle-

gal.com/en/archive-legal-alert/) v rámci 1. vlny pandémie Covid 

19. V blízkej dobe by na uvedenej adrese mala byť zverejnená 

aktualizovaná verzia podmienok na poskytnutie dotácií na 

úhradu nájmu v rámci 2. vlny pandémie, ktoré by sa podľa infor-

mácií z Ministerstva hospodárstva nemali zásadne líšiť od pod-

mienok vyhlásených v rámci 1. vlny pandémie. 

Prehľad aktuálnych opatrení na podporu podnikateľov zasiahnu-

tých vládnymi opatreniami na boj s Covid 19 pozorne sledujeme. 

Po zverejnení bližších informácií v tejto súvislosti Vás budeme 

bezodkladne informovať. 
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