
 

 

Príspevky na udržanie pracovných miest a pomoc SZČO 

 

Otázka, ktorú je potrebné zodpovedať ako prvú, či sú zamestnávatelia rozdelení podľa nejakých kritérií 

v nadväznosti na žiadanie príspevku na udržanie pracovného miesta? 

Áno, v tomto prípade je potrebné sa začleniť do jednej z troch skupín. Prvá skupina sú zamestnávatelia, ktorí 

v súvislosti s opatreniami boli povinne zatvorení od 12. marca 2020. Ide napríklad o kiná, aquaparky, zariadenia pre 

deti do 3 rokov, fitness centrá, reštaurácie, kaviarne, bary a pod.  

Druhú skupinu tvoria zamestnávatelia, ktorí boli povinne zatvorení od 16. marca 2020. V tomto prípade ide o všetky 

maloobchodné predajne s výnimkou napríklad potravín, drogérií, lekární, čerpacích staníc, obchodov s krmivami 

pre zvieratá a pod.  

Zamestnávatelia uvedenej prvej a druhej skupiny môžu žiadať príspevok na udržanie pracovného miesta už za 

mesiac marec a ďalšie mesiace trvania mimoriadnych opatrení. 

Tretiu skupinu tvoria zamestnávatelia, ktorí museli povinne zavrieť svoje prevádzky v marci tak ako ostatní, ale bolo 

im umožnené otvoriť prevádzky od 30. 3. 2020. Do tejto skupiny patria napríklad železiarstva, očné optiky, metrový 

textil a galantérie, farby – laky, predajne a servis bicyklov, advokáti a notári, leasingové spoločnosti a pod. Pre 

týchto zamestnávateľov platí, že žiadať o príspevok na udržanie pracovného miesta môžu žiadať iba za mesiac 

marec.  

 

Ak ako zamestnávateľ nepatríte ani do jednej skupiny, môže sa na vás vzťahovať ďalšie vymedzenie, a to, že ste 

zamestnávateľ, u ktorého došlo k poklesu tržieb za sledované obdobie o najmenej 20 % v porovnaní s tržbami za 

predchádzajúci rok. Čiže ak berieme do úvahy mesiac marec 2020, tak na účely vyhodnotenia poklesu tržieb, sa 

bude porovnávať s marcom 2019.  

Tieto iste kritéria platia pre zamestnávateľa ako právnickú osobu aj zamestnávateľa ako SZČO a taktiež pre SZČO, 

ale iba v tom prípade, ak nemá súbežne aj pracovný pomer.  

 

Pozrime sa teraz na druhú stranu, a to na ktorého zamestnanca sa vzťahuje príspevok? 

Ide o zamestnanca, ktorého pracovný pomer vznikol najneskôr 1. 3. 2020.  

 

A na ktorého zamestnanca sa príspevok nevzťahuje?  

- zamestnanec, ktorému pracovný pomer vznikol po 1. 3. 2020 

- dohodár 

- konateľ, ktorý nevykonáva svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy 

- spoločník svojej spoločnosti, ktorý nepracuje na pracovnú zmluvu 

- spolupracujúce osoby (manželka, deti a pod.), ktorí nemusia mať uzavretú pracovnú zmluvu 

- osoby pracujúce na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka 

- dobrovoľník 

 

Ako je to so SZČO a príspevkom? 

O príspevok môže žiadať iba SZČO, ktorá začala svoju činnosť prevádzkovať najneskôr k 1.2.2020 a nemá uzavretý 

súbežne pracovný pomer na pracovnú zmluvu. Do tejto skupiny patria SZČO, ktoré vykonávajú svoju činnosť na 



 

 
základe živnostenského oprávnenia alebo ako „slobodné povolanie“, napr. daňoví poradcovia, audítori, advokáti, 

umelci (hudobníci, herci). Ešte jedna dôležitá podmienka je v tomto zmysle ustanovená, a to, že SZČO bola 

nemocensky a dôchodkovo poistená a poistenie trvá minimálne do 31.3.2020 alebo má tzv. odvodové prázdniny.  

 

Aká je výška príspevku na udržanie pracovného miesta?  

Pre lepšiu orientáciu uvádzame v tabuľke:  

Zamestnávateľ /SZČO Dotknutý mesiac Výška príspevku 

Povinne zatvorený zamestnávateľ 
marec a ďalšie 
mesiace 

vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas 
prekážok v práci, najviac vo výške 80 % 
priemerného zárobku zamestnanca 
vyplateného za čas prekážok v práci, 
najviac však 1 100 eur 

    

POZOR! ak však zamestnávateľ vyplatil 
po dohovore náhradu mzdy za čas 
prekážok vo výške 60 %, tak príspevok za 
marec je najviac 880 eur 

Zamestnávateľ, u ktorého došlo k poklesu tržieb marec 

vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas 
prekážok v práci, najviac vo výške 80 % 
priemerného zárobku zamestnanca a 
súčasne sa suma limituje nasledovne: 

(zamestnávateľ nie je povinne zatvorený, ale došlo 
k poklesu tržieb)   

90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac 

zamestnávateľ alebo SZČO ako zamestnávateľ   150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac 

    210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac 

    270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac 

Zamestnávateľ, u ktorého došlo k poklesu tržieb 
apríl a ďalšie 
mesiace 

vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas 
prekážok v práci, najviac vo výške 80 % 
priemerného zárobku zamestnanca a 
súčasne sa suma limituje nasledovne: 

(zamestnávateľ nie je povinne zatvorený, ale došlo 
k poklesu tržieb)   

180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac 

zamestnávateľ alebo SZČO ako zamestnávateľ   300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac 

    420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac 

    540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac 

SZČO (sám za seba), u ktorého došlo k poklesu 
tržieb marec 

nárok na paušálny príspevok podľa 
poklesu tržieb nasledovne: 

   90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac 

   150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac 

   210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac 

   270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac. 

SZČO (sám za seba), u ktorého došlo k poklesu 
tržieb 

apríl a ďalšie 
mesiace 

nárok na paušálny príspevok podľa 
poklesu tržieb nasledovne: 

   180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac 

   300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac 

   420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac 

   540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac 

 

 



 

 
 

Ako sa bude posudzovať pokles tržieb?  

Prvou možnosťou je, že k porovnaniu sa pristúpi podľa mesiaca roku 2020 a toho istého mesiaca predchádzajúceho 

kalendárneho roka (napríklad posudzuje sa pokles tržieb za mesiac marec 2020, tak sa porovná s tržbami v mesiaci 

marec 2019). Ak sa podnikanie v porovnateľnom mesiaci nevykonávalo (podnikať sa začalo napríklad v decembri 

2019), tak sa porovnávanie tržieb uskutoční s predchádzajúcim mesiacom - február 2020.  

Druhá možnosť je (pri nerovnomerných alebo sezónnych tržbách), že sa bude vychádzať z priemeru tržieb roku 

2019 v porovnaní s tržbami príslušného mesiaca roku 2020 (napríklad marec 2020 sa porovná s priemernými 

tržbami roku 2019). Rozhodnutie, ktorá metóda sa bude uplatňovať, je na samotnom zamestnávateľovi (alebo 

SZČO). Podmienkou pre porovnanie s priemernými tržbami roku 2019 je, že sa podnikanie vykonávalo celý rok 2019.  

 

 Je zamestnávateľ viazaný nejakým ďalším záväzkom? 

Áno, zamestnávateľ má záväzok,  že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, 

resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou 

z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (t. j. zamestnávateľ sa zrušuje, premiestňuje alebo 

zamestnanec sa stane nadbytočným). 

 

Ako sa dokladajú dokumenty potrebné na vyplatenie príspevku? 

Pre urýchlenie vybavovania sa bude všetko dokladať čestným vyhlásením.  

Čestným vyhlásením sa bude dokladovať napríklad pokles tržieb, vyhlásenie, že zamestnávateľ/SZČO nemá nedoplatky na 

zdravotnom a sociálnom poistení, má splnené daňové povinnosti, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania a pod.  

Avšak pozor, aby sa predišlo špekulatívnym žiadostiam, všetky skutočnosti budú predmetom následných kontrol.  

 

Odkedy možno žiadať o príspevok? 

O príspevok možno žiadať od 6. 4. 2020 od 12,00 hod. (platí pre zamestnávateľov, ktorí boli povinne zatvorení) a od 

8. 4. 2020 od 12,00 hod. (platí pre ostatných zamestnávateľov a SZČO, s poklesom tržieb). 

 

Ako rýchlo bude príspevok vyplatený?  

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny by to malo byť čo najrýchlejšie, v princípe pár dní po podaní žiadosti.  

 

Kde možno žiadať o príspevok? 

Smerodajná je web stránka www.pomahameludom.sk 

Zriadená je aj infolinka +421 2 2211 5656 pre prípad, že by ste nenašli dostatočné informácie na vyššie uvedenej 

webovej stránke.  

 

Na základe dostupných informácií zo dňa 5.4.2020 

http://www.pomahameludom.sk/

