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Pokračovacie štátnej podpory 
v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu a aktuálne 
podmienky vstupu na 
Slovensko 
V predchádzajúcich alertoch sme Vás informovali o viacerých for-

mách štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou Covid-19. S vývojom 

pandémie sa formy pomoci menia. O aktuálnych zmenách Vás bu-

deme informovať v tomto vydaní. 

Pokračovanie projektu Prvej pomoci 
napojením na Covid automat 

Projekt Prvá pomoc ++, ktorý nadväzoval na Prvú pomoc +, so sebou 

priniesol zjednodušenie administratívy a zvýšenie pomoci pre podni-

kateľov (pre podrobnejší popis viz FÁZA 3) . Z dôvodu pretrvávajú-

cich negatívnych ekonomických dopadov na pracovný trh predĺžilo 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obdobie poskytova-

nia finančnej pomoci zamestnávateľom a SZČO. S ohľadom na po-

stupné uvoľňovanie opatrení a oživovanie ekonomiky je však od 

1. júla 2021 poskytovanie pomoci naviazané na tzv. Covid automat1. 

Poskytovanie pomoci podľa stupňov varovania celonárodného Covid 

automatu je nasledovné:  

FÁZA 3 - nepriaznivá epidemiologická situácia (III. A IV. 

stupeň varovania) 

- vyplácanie pomoci podľa pravidiel Prvej pomoci ++, 

- zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta, dostanú 100% 

príspevok na preplatenie mzdových nákladov celkovej ceny 

práce, 

- SZČO i zamestnávatelia môžu žiadať o paušálny príspevok až 

do výšky 870 EUR 

 

1 Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepi-
demických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19), 
t.j. monitorovací a signalizačný systém vytvorený Ministerstvom zdravotníctva 

- nemocensky a dôchodkovo nepoistné SZČO a jednoosobové 

s. r. o. môžu žiadať o príspevok vo výške 360 EUR; 

 

FÁZA 2 - Zlepšujúca sa epidemiologická situácia (I. a II. 

stupeň varovania) 

- vyplácanie pomoci podľa pravidiel Prvej pomoci +, 

- zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta, dostanú 80% 

príspevok na preplatenie mzdových nákladov celkovej ceny 

práce, 

- SZČO môžu žiadať o príspevok až do výšky 810 EUR, 

- nemocensky a dôchodkovo nepoistné SZČO a jednoosobové 

s. r. o. môžu žiadať o príspevok vo výške 315 EUR; 

FÁZA 1 - Priaznivý epidemiologický vývoj (nie je vyhlá-

sený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni 

a v stupni monitoring je najviac 39 okresov) 

- vyplácanie pomoci podľa pravidiel Prvej pomoci, 

- zamestnávatelia dostanú príspevok na preplatenie mzdových 

nákladov vo výške 80 % hrubej mzdy, 

- SZČO môžu čerpať pomoc do výšky 540 EUR, 

- nemocensky a dôchodkovo nepoistné SZČO a jednoosobové 

s. r. o. môžu žiadať o príspevok vo výške 210 EUR; 

FÁZA 0 - Žiaden z okresov nie je v I. až IV. stupni varova-

nia a na stupni monitoring je minimálne 40 okresov 

- pomocná schéma sa neuplatní.  

Napriek aktualizácii Covid automatu na týždennej báze  bude 

schéma pomoci nastavovaná na celý kalendárny mesiac, pričom pre 

určenie fázy bude rozhodujúci prevažujúci počet dní v danom stupni.  

O vyššie stanovenú pomoc bude možné žiadať do konca roka 2021, 

a teda do nadobudnutia účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej 

Slovenskej republiky, ktorý slúži na predvídateľné nastavovanie opatrení 
počas pandémie ochorenia COVID-19. Je dostupný na adrese . 
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práce (tzv. Kurzarbeit), ktorého cieľom je zabezpečenie časti za-

mestnancovej mzdy v čase, kedy zamestnávateľ nemôže zamest-

nancovi prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, udržanie pracov-

ných miest a konkurencieschopnosť zamestnávateľov (pre podrob-

nejšie informácie pozrite prosím náš júnový alert). 

Veľká schéma pomoci pre cestovný 
ruch 

V piatok 25. júna 2021 spustilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

schému štátnej pomoci pre cestovný ruch, na ktorú vláda vyčlenila 

v máji tohto roku 35,25 miliónov eur. Tzv. Veľká schéma, ktorá vy-

chádza zo schémy de minimis, umožní podnikateľom, ktorí prekročia 

čerpanie pomoci 200.000 EUR, požiadať o vyšší finančný príspevok 

na záchranu svojho podnikania. Za rovnaké obdobie však bude 

možné čerpať pomoc buď len v rámci Schémy pomoci de minimis 

alebo Schémy štátnej pomoci (tzv. Veľkej schémy). Veľké podniky 

budú môcť v rámci tzv. Veľkej schémy požiadať o príspevok do 70% 

nekrytých finančných nákladov, zatiaľ čo malé podniky budú môcť 

žiadať o príspevok až do výšky 90%. Horný limit pomoci však bude 

podľa rozhodnutia vlády 1 milión eur.  

Oprávneným obdobím, a teda obdobím, na ktoré sa vzťahuje štátna 

pomoc, je obdobie od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021, pričom žia-

dosť o pomoc je možné podať od 26. júna 2021 do 31. novembra 

2021. Žiadosť sa podáva prostredíctvom webového sídla www.slo-

vensko.sk.  

Ostatné podmienky poskytovania pomoci a oprávnenosti žiadateľa 

sú podobné ako podmienky Schémy pomoci de minimis a sú zverej-

nené na webovej stránke https://www.mindop.sk/schema-po-

moci/schema-statnej-pomoci-tzv-velka-schema. 

vesmirpodpory.sk 

V súvislosti s hľadaním vhodnej podpory podnikania týkajúcej sa nie-

len podpory súvisiacej s korona krízou, ale aj iných podpor pre pod-

nikateľov spustilo Ministerstvo hospodárstva SR novú webovú 

stránku https://vesmirpodpory.sk/, ktorej cieľom je umožniť podnika-

teľom nájsť všetky dostupné možnosti a formy pomoci.  

Podmienky vstupu na Slovensko 
platné od 9. júla 2021 

30. júna 2021 schválila Vláda SR návrh aktualizácie cestovného se-

maforu. Na jeho základe sa budú pri vstupe na Slovensko uplatňovať 

odlišné podmienky pre plne zaočkované osoby a pre osoby ostatné.  

PLNE ZAOČKOVANÉ OSOBY  

Plne zaočkovanou osobou sa pre účely nového cestovného sema-

foru rozumie:  

- v prípade vakcíny s dvojdávkovou schémou osoba 14 dní po 

podaní druhej dávky vakcíny; 

- v prípade vakcíny s jednodávkovou schémou osoba 21 dní po 

podaní vakcíny; 

- osoba po prekonaní ochorenia COVID-19 14 dní po podaní pr-

vej dávky vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia. 

- aj každá osoba po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou 

schémou avšak len do 8. augusta 2021. 

Tieto osoby majú pri prekračovaní hraníc povinnosť preukázať sa po-

tvrdením o zaočkovaní (tzv. GreenPass, resp. Národným očkovacím 

certifikátom s QR kódom).  

OSTATNÉ OSOBY  

Ostatné osoby majú pri prekročení hraníc povinnosť registrovať sa 

v systéme eHranica a následne absolvovať povinnú 14-dňovú karan-

ténu. Tieto osoby však budú mať možnosť podrobiť sa na piaty deň 

karantény RT-PCR testu. V prípade jeho negatívneho výsledku budú 

môcť karanténu opustiť hneď, ako im bude doručená správa o da-

nom negatívnom výsledku.  

Výnimky z vyššie uvedených opatrení sú stanovené v § 5 vyhlášky 

Úradu verejného zdravia SR č. 226, ktorej aktuálne znenie možno 

nájsť na adrese Vyhláška 226/2021 V. v. SR (minv.sk) a zahŕňajú 
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napr. členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy či le-

teckého personálu, osôb pri tranzite, tzv. pendlerov2 a pod. 

 

PRECHODNÉ OBDOBIE PRE PENDLEROV 

Pre pendlerov bude od 9. júla do 31. augusta 2021 platiť prechodné 

obdobie, počas ktorého budú môcť za podmienky pravidelného RT-

PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, použiť inštitút pendlera. Od 

1. septembra 2021 sa však už budú všetci pendleri bez výnimky plne 

riadiť vyššie opísaným režimom pre plne zaočkované a ostatné 

osoby.  

Prehľad aktuálnych opatrení na podporu podnikateľov zasiahnutých 

vládnymi opatreniami na boj s Covid-19 a aktuálnych protiCOVID 

opatrení pozorne sledujeme. Po zverejnení nových informácií v sú-

vislosti s touto témou Vás budeme bezodkladne informovať. 

 

 

2 Tzn. napr. osoby s pobytom v EÚ a ďalších určených krajinách, ktoré majú 
uzavretý pracovnoprávny vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slov-
enska, alebo občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných 

oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu 
na územie SR. 

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 záleži-
tosti 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. 
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