
Rezort práce bude za november a december vyplácať zvýšenú Prvú
pomoc+

Na základe uznesenia vlády SR sa budú za mesiace november a december 2021 vyplácať príspevky vo
výške tzv. Prvej pomoci+ okrem opatrenia 3B. Zamestnávatelia a SZČO si tak budú môcť prilepšiť
získaním vyššieho finančného príspevku až o 50% oproti pôvodnej schéme Prvej pomoci.
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Na základe uznesenia vlády SR sa budú za mesiace
november a december 2021 vyplácať príspevky vo
výške tzv. Prvej pomoci+ . Zamestnávatelia a SZČO si
tak budú môcť prilepšiť získaním vyššieho
finančného príspevku až o 50% oproti pôvodnej
schéme Prvej pomoci.
 
Vláda SR v stredu 24. novembra 2021 schválila návrh
ministra Milana Krajniaka na zmenu podmienok projektu
podpory udržania zamestnanosti. 
Vyplácanie Prvej pomoci+ za november a december
2021

Zamestnávatelia budú môcť žiadať za november a december príspevok na preplatenie mzdových
nákladov na zamestnanca vo výške 80% celkovej ceny práce (opatrenia 1 a 3A).
SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 810 € v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 2). V
prípade, ak neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, majú nárok na príspevok vo výške 315 € z opatrenia
4. Rovnaká výška platí aj pre jednoosobové s.r.o.

Zamestnávatelia môžu naďalej žiadať o príspevok na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania
najneskôr k 1. októbru 2021. O príspevky sa môžu uchádzať aj tie subjekty, ktoré začali prevádzkovať
svoju činnosť po 1. februári 2021, najneskôr však k 1. októbru 2021.

Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za september a október. Záujemcovia
o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac september môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky
opatrenia okrem 3B podávať do 30. novembra 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac október je možné
podávať do konca decembra 2021.

 
Opatrenie č. 1:

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy, najviac 880 €
Opatrenie č. 2:

Príspevok pre SZČO je určený podľa poklesu tržieb:

pokles tržieb v % suma

od 20,00 - 29,99 %
180 €

od 30,00 - 39,99 %
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od 40,00 - 49,99 % 300 €

od 50,00 - 59,99 %

od 60,00 - 69,99 %
420 €

od 70,00 - 79,99 %

od 80 % a viac 540 €
Opatrenie č. 3:

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mzdy, najviac 880 €
Opatrenie č. 4:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 210 €.
Posunutá účinnosť zákona o kurzarbeite a pomoc na podporu zamestnanosti v období 12/2021 až 2/2022

Bližšie informácie na stránke: www.pomahameludom.sk

Poznámky pod čiarou: 
Autor: MPSVaR SR

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 215/2021 Z. z. (o podpore v čase skrátenej práce)

Súvisiace aktuality
V júli prechádzame na Prvú pomoc bez opatrenia 3B

Súvisiace komentované ustanovenia
Komentár k § 142a zákona 311/2001 Z. z.
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