
MPSVaR spustilo stránku na zasielanie žiadostí zamestnávateľov a
SZČO o príspevok

Ako a kde požiadať o pomoc, kto má na príspevok nárok, na ako dlho, určenie poklesu tržieb.
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Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Aktualizované 25. 4. 2020 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo
prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a
živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú
schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6.
apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy
zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne
zatvoriť prevádzky. Od stredy, 8. 4. 2020, môžu od 12:00
žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to
zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO.
 
Aby bol proces čo najjednoduchší a najrýchlejší, všetky potrebné informácie k pomoci a postup
pri žiadaní nájdu záujemcovia na novej webovej stránke www.pomahameludom.sk .

POMOC JE URČENÁ:

Zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť
na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR .
Zamestnávateľom a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, a SZČO, ktoré povinne zatvorili
prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo
výnimočného stavu.
Za SZČO sa pre získanie nároku na príspevok v rámci prvej pomoci považuje aj fyzická osoba,
ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov - napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových
poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a
dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o
divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod. Bližšie pozri TU.
Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v
prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

AKÚ POMOC ZAMESTNÁVATELIA A SZČO DOSTANÚ

1. Zamestnávatelia, ktorí povinne zatvorili prevádzky (opatrenie č. 1)

Zamestnávatelia a SZČO , ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu
požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo
výške 1 100 eur. 
Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z
dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
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2. SZČO, ktoré nie sú zamestnávateľmi a povinne zatvorili prevádzky alebo obmedzili svoju činnosť 
Zamestnávatelia a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (opatrenie č. 2)

Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo
obmedziť prevádzkovej činnosti a poklesli im tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok
na mzdu zamestnanca. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. 
SZČO, ktoré sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej
zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na
náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu požiadať aj o príspevok na mzdu
zamestnanca podľa opatrenia 1. 
SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %,
môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z
dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
POZOR! 
Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo
poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové
prázdniny. 
Nárok na príspevok nemá SZČO , ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má
zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom,
alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa
poklesu tržieb .
pokles tržieb (kategórie) 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 (kategórie) apríl 2020
menej ako 20% 0,- eur

≥ 20 %, od 20,00-39,99% 180,- eur

≥ 40 %, od 40,00-59,99% 300,- eur

≥ 60 %, od 60,00-79,99% 420,- eur

≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur

AKO URČIŤ POKLES TRŽIEB
Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :
1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr.
pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019). 
2. 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. 
3. 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
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3. Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v
čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia
svojej prevádzkovej činnosti (opatrenie č. 3)

zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi,
ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia
alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.
dve možnosti (vybrať je možné jednu z nich po celú dobu pomoci):

1. žiadať o úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ak zamestnávateľ nemôže zamestnancovi
prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa; najviac vo výške 80 % jeho
priemerného zárobku, najviac vo výške 880,- eur, 
2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od
poklesu tržieb. Platí, ak zamestnanec v danom mesiaci nebol viac ako 50 % pracovného času na
prekážke na strane zamestnanca, čiže napríklad na OČR, PN alebo dovolenke. Výška príspevku sa
určí podľa poklesu tržieb.

Kurzarbeit a ďalšia pomoc pre zamestnávateľov spustená od 17. 4. 2020 (Opatrenie č. 4)

Ministerstvo rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu – aj pre "dohodárov"

Od 25. apríla 2020 je možné o príspevok požiadať aj vtedy, ak má žiadateľ 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. 

AKO POŽIADAŤ O PRÍSPEVOK
Stačí navštíviť stránku www.pomahameludom.sk a postupovať podľa uvedených inštrukcií.
Aktualizácia z 15. 4. 2020:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spresnilo v metodickom usmernení pre úrady práce
definíciu žiadateľov o príspevky na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.
Reaguje tak na informácie o zamietaní žiadostí o príspevky pre túto skupinu žiadateľov.
Za SZČO sa pre získanie nároku na príspevok v rámci prvej pomoci považuje aj fyzická osoba, ktorá
vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov - napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a
Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, zákon č.
586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu,
zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti,
zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.
Nárok majú aj ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi a
nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka. Ide teda o činnosti, na ktoré sa nevyžaduje
žiadne oprávnenie a tieto osoby nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu. Sú to
napr. herci, choreografi, tanečníci, hudobníci, novinári, sochári a pod.

O príspevok môžu žiadať aj fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov. Sem patria napr. súkromní lekári, architekti, geodeti, spoločníci verejnej obchodnej
spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti, osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným
postihnutím, tlmočníci či športovci. „Túto spresnenú definíciu zašleme Ministerstvu kultúry SR, aj
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby aj oni vedeli týmto záujemcom o príspevky
zodpovedať ich dotazy a mohli ich ubezpečiť, že po splnení ďalších podmienok nárok na pomoc majú,“
dodáva minister Krajniak.

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!
 

Preplatenie dovolenky, resp. nariadenie čerpania dovolenky
Karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci

Súvisiace aktuality
Ako treba postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus
Bývate v Rakúsku a počas koronavírusu pracujete z domu? Váš zamestnávateľ sa musí hlásiť
rakúskym úradom
Finančná správa sprístupnila podstránku venovanú otázkam a odpovediam k daňovým povinnostiam
Vláda nebude plošne odpúšťať odvody, pomôže firmám bez príjmov
Prvých 7 opatrení na pomoc ekonomike v čase krízy
Práca nadčas počas mimoriadnej situácie
O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny – SZČO, s.r.o.
Ministerstvo rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu – aj pre dohodárov

Súvisiace odborné články
Oboznamovanie zamestnancov s BOZP počas vyhlásenia mimoriadnej situácie (aktualizované)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
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