
1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácie o opatreniach pre podnikateľov 

na zmiernenie dopadov pandémie COVID–19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opatrenia sú radené do nasledovnej štruktúry: 

Opatrenie (jeho názov) 

-‐   Popis: 
-‐   Oprávnený žiadateľ: 
-‐   Podmienky nároku: 
-‐   Ako postupovať: 

 
 

Disclaimer: Informácie uvedené v jednotlivých opatreniach sú aktuálne v čase vypracovania 
tohto dokumentu a sú priebežne aktualizované na jednotlivých webových odkazoch v rámci 
každého opatrenia. Opatrenia budú aktualizované aj na základe ďalších krokov Európskej 
komisie najmä v oblasti limitov poskytovania štátnej pomoci. 
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Opatrenie:  

1. Štát preplatí 80 % platu zamestnanca zamestnávateľom a 
SZČO, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté  

 

Popis:  
Zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky 
zatvoriť na základe rozhodnutia ÚVZ, môžu požiadať o príspevok na náhradu časti mzdy 
zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur. 
Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia a teda 
minimálne dva mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok.  

 
Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z 
dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Príspevok bude možné 
poskytovať na náhradu mzdy zamestnanca vo výške ustanovenej kolektívnou zmluvou alebo 
inou písomnou dohodou so zástupcami zamestnancov počas celého obdobia poskytovaného 
príspevku.  

 

Oprávnení žiadiatelia:  
 

Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky 
zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR . Ak patríte do tejto 
skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. 

 
Oprávnené obdobie je od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného 
zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude 
 rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené. 

 
 Podmienky nároku:  
 Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), 
 ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží 
 pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú 
 činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 Ako postupovať:  
Podmienky postupu a formulár na podanie žiadosti nájdete na stránke: 
https://www.pomahameludom.sk/. 

Nenašli ste potrebné informácie na webovej stránke www.pomahameludom.sk ? Zavolajte na 
informačnú linku. Operátori budú k dispozícii v pracovné dni od 6:00 do 22:00 na čísle +421 2 
2211 5656. 
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Opatrenie:   

2. Príspevky štátu pre SZČO podľa poklesu tržieb  

Popis:  
SZČO, ktoré zatvorili prevádzky na základe rozhodnutia ÚVZ alebo im poklesli tržby o 
najmenej 20 % (resp. 10 % v marci), môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu 
zo zárobkovej činnosti, ktorý sa určí podľa poklesu tržieb. 

  

Oprávnení žiadatelia:  
SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) a SZČO, ktoré povinne 
zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť (v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu) 

 

Podmienky nároku :   
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 paušálneho príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí 
 podľa poklesu tržieb podľa tabuľky MPSVR SR.  
 
Oprávnené obdobie:  
Od 13. marca 2020 
 
Kalkulácia výšky príspevku:  
 
SZČO vykonávajúci činnosť, z ktorej má právo na tržbu (čistý obrat), si pokles tržieb určuje 
za výkon činnosti v aktuálnom kalendárnom mesiaci. Príspevok na náhradu straty príjmu zo 
zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb. 
 
Pokles tržieb sa určí nasledovne: 
 

•   porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac v roku 2020 s výškou tržieb za rovnaký mesiac 
v roku 2019  
 

•   žiadateľ, ktorý podnikal počas celého roka 2019 môže uviesť pokles tržieb počas aktuálneho 
mesiaca v roku 2020 v porovnaní s priemerom tržieb za celý rok 2019. Takýto žiadateľ si sám 
zvolí, či využije ako referenčnú bázu rovnaký mesiac v roku 2019 alebo priemer za celý rok 
2019 
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•   žiadateľ, ktorý nepodnikal počas rovnakého mesiaca v roku 2019 si určí pokles tržieb 
porovnaním aktuálneho mesiaca v roku 2020 s mesiacom február 2020 
 
Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Spôsob určenia 
poklesu tržieb určený podnikateľom sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej 
zdravotnej poisťovni.  
 
 

Pokles tržieb 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 Apríl 2020 
a ďalšie mesiace 

menej ako 20 % 0 Eur 
20 % - 39,99 % 180 Eur 
40 % - 59,99 % 300 Eur 
60 % - 79,99 % 420 Eur 

80 a viac % 540 Eur 

 
 
Postup určenia výšky príspevku a príklady nájdete na https://www.pomahameludom.sk. 
Nenašli ste potrebné informácie na webovej stránke www.pomahameludom.sk? Zavolajte na 
informačnú linku. Operátori budú k dispozícii v pracovné dni od 6:00 do 22:00 na čísle +421 2 
2211 5656. 
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3.  Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou 
 

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi), ktorí nemuseli povinne 
zatvoriť prevádzku, ale museli obmedziť prevádzkovú činnosť  si môžu vybrať z dvoch 
možností podpory podľa toho, ktorá je pre nich výhodnejšia. 

 
a) úhrada náhrady časti mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať 
prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo 
výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur; 

 
b) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v 
závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek v rámci Opatrenia 2. 

 

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej 
situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej 
činnosti. 

 

 Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa je záväzok: 

-‐   neukončiť pracovný pomer dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, 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, 

-‐   predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020, 

-‐   že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO). 

 Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. 

 Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho 
zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. 

 
Oprávnené obdobie:  
Od 13. marca 2020 

 

 Ako postupovať:  
Podmienky postupu a formulár na podanie žiadosti nájdete na stránke: 
https://www.pomahameludom.sk/. 

 

Nenašli ste potrebné informácie na webovej stránke www.pomahameludom.sk ? Zavolajte na 
informačnú linku. Operátori budú k dispozícii v pracovné dni od 6:00 do 22:00 na čísle +421 2 
2211 5656. 

Opatrenie: 

Popis: 

Oprávnení žiadatelia: 

Podmienky nároku: 



6   

 

4.   Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase 
vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem  

 

Vybrané skupiny fyzických osôb si môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty 
príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur 
za mesiac apríl a máj 2020. 

 
Medzi vybrané osoby patrí napr. „dohodár“, konateľ v jednoosobovej s.r.o. či SZČO 
s pozastavenou činnosťou. 

 

Fyzická osoba, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, 
nepodnikateľskej a závislej činnosti), ktorá je 

 
-‐    SZČO a ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej 
činnosti, 

-‐   SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti, 
-‐   v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej 

platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej MS. 
Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, 
invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok 

 
Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje 
a)  SZČO v zmysle Opatrenia 2 písm. a) až c), ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a 
dôchodkového poistenia zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov a ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny, 
b)  fyzická osoba, ktorá 

•   je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za 
rok 2019 nepresiahol 9 600 eur, 

•   je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň nie je jej 
zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a  

•   ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o. 
 

 Fyzická osoba čestným vyhlásením prehlasuje, že nemá žiaden iný príjem a že je oprávneným 
 žiadateľom pre tento príspevok. 

 

Oprávnené obdobie:  
Od 13. marca 2020 

 

 Ako postupovať:  
Podmienky postupu a formulár na podanie žiadosti nájdete na stránke: 
https://www.pomahameludom.sk/. 

Opatrenie: 

Popis: 

Oprávnení žiadatelia: 

Podmienky nároku: 
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Nenašli ste potrebné informácie na webovej stránke www.pomahameludom.sk ? Zavolajte na 
informačnú linku. Operátori budú k dispozícii v pracovné dni od 6:00 do 22:00 na čísle +421 2 
2211 5656. 
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Opatrenie:  

5.   Pandemické ošetrovné (OČR vyplácané v súvislosti s 
  pandémiou koronavírusu)  

Popis:  
Pandemické ošetrovné je dávka, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia v súvislosti 
s koronavírusom alebo bola priznaná pred týmto obdobím a kontinuálne prešla do 
krízového obdobia. 

 
Pandemické ošetrovné sa môže poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za 
predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na pandemické ošetrovné 
(napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď...). 

 
Výška pandemického ošetrovného je približne 70% čistej mzdy (pre poistenca s 
priemernou mzdou). Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu určeného z najviac 
dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Pozor, podrobnosti o tom, z ktorého 
obdobia sa výška mzdy určuje, sa dozviete TU. 

 
Pozor! Nárok na pandemické ošetrovné vo výške 55% denného vymeriavacieho základu 
vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t.j. od 27. 
marca 2020. 

 

 Oprávnení žiadatelia:  
Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby (rodičia, náhradní 
rodičia, osvojitelia a vybrané dospelé osoby), ktoré sa počas krízovej situácie (od 12. marca 
2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 starajú o dieťa alebo určenú 
kategóriu dospelých osôb. 

 
 Podmienky nároku:  
Nárok vznikne, ak sa poistenec stará o: 

 
•   Dieťa do veku 11 rokov (10 rokov + 364 dní) – zdravé – ak bolo rozhodnutím 

príslušných úradov uzavreté predškolské/školské zariadenie alebo nariadená 
karanténa/izolácia – netreba potvrdenie lekára/pediatra 

•   Dieťa od dovŕšenia 11. roku veku po dovŕšenie 16. roku veku – choré, ktoré sa 
mentálne alebo fyzicky nevie o seba postarať – ak bolo rozhodnutím príslušných 
úradov uzavreté školské zariadenie – potrebné potvrdenie lekára/pediatra (lekár 
vyhodnotí, či sa dieťa o seba nevie postarať) 

•   Dieťa do 18 rokov – s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – ak bolo 
rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie – netreba potvrdenie 
lekára 
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•   Osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počas koronakrízy je v karanténe/izolácii alebo 
ochorela – potrebné potvrdenie lekára 

•   Osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosti o potomka, predka, blízkeho príbuzného 
(dieťa, vnuk, pravnuk; rodič, starý rodič, prastarý rodič; súrodenec, manžel/ka alebo 
rodič manžela/ky) – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté zariadenie 
sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou 
alebo pobytovou formou – netreba potvrdenie lekára. 

 
Za to isté obdobie ošetrovania aj viacerých osôb patrí iba jedno pandemické ošetrovné. 

 

 Ako postupovať:  
V prípade, ak máte nárok na pandemické ošetrovné, môžete si uplatniť tzv. prekážku v 
práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať. To znamená, že zamestnávateľ Vás 
musí na dobu počas poberania ošetrovného z práce uvoľniť. Vzhľadom na to, že školy, 
predškolské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb sa uzatvárajú na základe rozhodnutí 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (zverejnené TU), je v prípade čerpania 
ošetrovného rodičom z tohto dôvodu potrebné zamestnávateľovi preukázať (v prípade, ak o tom 
nevie)  iba  to,  že  ste  rodič  (osvojiteľ,  osoba,  ktorej  bolo  dieťa  zverené  do starostlivosti). 
Každopádne je vždy potrebné zamestnávateľa informovať, že si prekážku v práci 
uplatňujete. V prípade, ak budete čerpať ošetrovné z iného dôvodu ako uzavretie škôl, 
predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb, alebo budete ošetrovné čerpať z dôvodu 
starostlivosti o iného chorého člena rodiny ako dieťa, je tiež potrebné si so zamestnávateľom 
dohodnúť postup, ako mu prekážku v práci preukážete. 

 
O pandemické ošetrovné je potrebné požiadať miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne 
telefonicky (linky však môžu byť preťažené), poštou alebo mailom (E-mailové adresy pobočiek 
SP). Na celé obdobie poberania pandemického ošetrovného stačí každému poistencovi iba 
jedna žiadosť. To platí aj v prípade, ak poistenec podal žiadosť o ošetrovné pred 12.3.2020, ak 
nárok na pandemické ošetrovné od tohto dátumu trvá. Žiadosť nie je potrebné podať vopred. 
Postačí ju poslať aj na konci mesiaca spolu s čestným vyhlásením o tom, ktoré dni poistenec 
poskytoval starostlivosť/ošetrovanie. 

Viac informácii o pandemickom ošetrovnom nájdete na: https://www.socpoist.sk/pandemicke- 
osetrovne/68337s#11. 
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Opatrenie:  

6.   Pandemické nemocenské (vyplácané v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu)  

 

Popis:  
V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti 
(„PN“) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do 
 jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19 v prípade nariadenej karantény a 
izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. 

 
Pozor! Nárok na pandemické nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho 
základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, 
t.j. od 27. marca 2020. 

 

 Oprávnení žiadatelia:  
Každá osoba, ktorej bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej 
karantény alebo izolácie. 

 
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú 
neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu 
uzatvorenia prevádzky. Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z 
dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. 

 

 Podmienky nároku:  
Ak Vám bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo 
izolácie. PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba 
v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva nariadenú izoláciu v domácom prostredí. 

 

 Ako postupovať:  
Ak ste zamestnanec a bola Vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej 
karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok). V takomto prípade kontaktujete 
ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý Vám na predpísanom tlačive potvrdí 
dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne 
(rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby). 

 
Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci od 
prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch kedy bola nariadená karanténa 
alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), Sociálna poisťovňa bude 
vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy). 
Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej 
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neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe 
nemocenské) vo výške 25% denného vymeriavacieho základu. 

 
Príklad č. 1: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 20. marca 2020. Nárok na 
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ vyplatí za dni od. 20. 
marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské. 

 
Príklad č. 2: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 26. marca 2020. Nárok na 
náhradu príjmu mu zamestnávateľ vyplatí za 26. marca vo výške 25% denného vymeriavacieho 
základu. Od 27. marca má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55% denného 
vymeriavacieho základu. 

 
Príklad č. 3: Dočasná pracovná neschopnosť vznikla SZČO alebo dobrovoľne nemocensky 
poistenej osobe (resp. zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na nemocenské v ochrannej 
lehote) 26. marca 2020. Za 26. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 25% denného 
vymeriavacieho základu. Od 27. marca 2020 mu patrí nemocenské vo výške 55% denného 
vymeriavacieho základu. 

 
Viac informácii o pandemickom nemocenskom nájdete na: 
https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11. 
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Opatrenie:  
7.   Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb 

  o viac ako 40  %  

Popis:  
Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 68/2020 
Z. z., § 293ew zákona o sociálnom poistení), ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne 
zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie. 

 
Možnosť odkladu sa týka: 

 
•   zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa, možnosť odkladu odvodov 

sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde 
naďalej platia pôvodné termíny splatnosti, 

•   povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). 
 
 Oprávnení žiadatelia:  
Zamestnávatelia a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo 
príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. 

 

 Podmienky nároku:  
Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej 
situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 
40 % a viac. 

 
Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v 
mesiaci apríl 2020). Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v 
ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia. Pre prihlasovanie, oznamovacie a 
vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty. Ak 
zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda 
včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše. 

 
Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia 
termínu jeho predĺženej bude považovať za zaplatené. Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné 
do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, 
od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur. 

 

Ako postupovať:  
 

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za 
mesiac: 

 
•   marec 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným 

priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a 
čísla 12), 



13   

•   február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, 
ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom. 

 
Pokles tržieb odvádzateľa sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. 

 
Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii 
formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za marec 2020 a obratom 
elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa považuje 
súčasne aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.Viac informácii a aktualizácie o spôsobe 
odkladu nájdete na: https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie- 
odvodov/68337s#10b. 
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Opatrenie:  
8.   Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac 

  ako 40  %  

Popis:  
Opatrenie začína platiť od apríla 2020. Nezaplatené preddavky bude povinný daňovník 
vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021. 

 

 Oprávnení žiadatelia:  
Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov, či 
výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností. 

 
Tí, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré 
daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu 
inak. 

 

 Podmienky nároku:  
Tento návrh sa týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (resp. príjem, 
alebo obrat) o viac ako 40%, oproti rovnakému mesiacu minulého roka a túto skutočnosť 
oznámi finančnej správe formou čestného vyhlásenia. 

 

 Ako postupovať:  
Objem tržieb a porovnanie s predchádzajúcim rokom si musí urobiť každý daňovník sám.     V 
prípade, že mu tržby v danom mesiaci klesli o viac ako 40%, oznámi elektronicky formou 
čestného vyhlásenia finančnej správe, teda správcovi dane, že v danom mesiaci, resp. 
štvrťroku nebude platiť preddavky na daň z príjmu. 

 
Toto oznámenie (čestné vyhlásenie) musí urobiť v každom mesiaci, resp. štvrťroku počas 
trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené. 

 
Obsah opatrení sa bude aktualizovať vzhľadom na momentálne prijímanú legislatívu. Viac 
informácii nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia. 

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte finančnú správu emailom prostredníctvom kontaktného 
 formulára dostupného na portáli Finančnej správy SR alebo telefonicky cez infolinku 048/43 
17 222, voľba č. 2- 4. 
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Opatrenie:  
9.   Nepriama finančná pomoc 

 
Legislatívny základ:  
 
Zákon č. 75/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 zo dňa 7. 4. 2020 

 
9.1.   Odklad splácania úveru, hypotéky a istiny pre zamestnávateľov (MSP) 

a SZČO 
 

 
Oprávnení žiadatelia:  
 
fyzické osoby – podnikatelia a podnikajúce právnické osoby, ktoré spĺňajú definíciu malého a 
stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 
 

Kategória 
podniku 

Počet 
zamestnancov 

(hlavné 
kritérium) 

Ročný obrat 
(vedľajšie 
kritérium) 

Ročná bilančná 
suma (vedľajšie 

kritérium) 

Mikro podnik 1 až 9 ≤ 2 000 000 € ≤ 2 000 000 € 
Malý podnik 10 až 49 ≤ 10 000 000 € ≤ 10 000 000 € 
Stredný podnik 50 až 249 ≤ 50 000 000 € ≤ 43 000 000 € 

 
Definícia veriteľa: veriteľom sa rozumie nielen banka a pobočka zahraničnej banky, ale aj iná 
osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery podľa Obchodného zákonníka v rámci predmetu svojho 
podnikania (napr. niektoré lízingové spoločnosti alebo iní veritelia poskytujúci úvery fyzickým 
osobám – podnikateľom a malým zamestnávateľom). 
 

Pozn.: Toto opatrenie neplatí pre veľké podniky od 250 zamestnancov.  
 

Podmienky na strane dlžníka: 
•   nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred 

podaním žiadosti, 
•   nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere, 
•   k 29. februáru 2020 nebol považovaný za zlyhaného podľa nariadenia EÚ č.575/2013, napr. 
že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii v plnej výške bez 
toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia alebo 
ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo 
ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti. 

•   nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru budú rozvrhnuté do zvyšných 
splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru, ak sa veriteľ s dlžníkom 
nedohodne inak. 
 

Základné podmienky odkladu splácania úveru: 
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•   odklad splácania sa týka úverových zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie, 
•   odklad sa vykoná na základe riadne vyplnenej žiadosti dlžníka viď. príloha zákona č. 

67/2020 Z. z.), 
•   o odklad toho istého úveru je možné požiadať len jedenkrát pri bankách a pobočkách 

zahraničných bánk počas trvania pandémie, 
•   ak žiadosť spĺňa zákonné podmienky, veriteľ povolí odklad splátok istiny a/alebo úroku 

úveru alebo odklad splatnosti úveru na dobu najviac 9 mesiacov, ak ide o veriteľa, ktorý 
je bankou a pobočkou zahraničnej banky.  

•   Pri iných veriteľoch ako bankách alebo pobočkách zahraničných bánk môže dlžník 
požiadať o odklad splácania najdlhšie na tri mesiace a taktiež o predĺženie odkladu 
splácania o ďalšie tri mesiace.  

 
Odklad splácania je bezodplatný a zakazuje sa navyšovať úver z dôvodu odkladu splácania 
úveru, ako aj podmieniť odklad dodatočným zabezpečením úveru. 
 
Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu nepovažuje za 
omeškanie a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. 
 
Odklad splácania úveru sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania 
alebo kreditnú kartu. 
 
Veriteľ je povinný zverejniť na svojom webovom sídle a v svojich obchodných miestach 
informácie týkajúce sa odkladu splátok úveru. Ustanovené sú aj požiadavky na formu 
podávania žiadosti /písomne aj online). 

 
•   Žiadosť sa podáva v písomnej forme, pričom na jej podanie existuje viacero spôsobov, napr. 

elektronická forma so zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou 
pečaťou, zaslaný scan a následné overenie telefonicky, atď. 

•   Veriteľ je povinný dlžníka informovať o povolení alebo odmietnutí odkladu splácania úveru 
do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti. 

•   Žiadosť je možné odmietnuť len z taxatívne uvedených dôvodov, pričom dôvod musí byť 
uvedený v zamietavom stanovisku. 

•   Ak žiadateľ nedostane od veriteľa stanovisko do 30 kalendárnych dní, žiadosť sa 
automaticky považuje za akceptovanú.  

•   Na základe osobitnej žiadosti dlžníka je možné ukončiť odklad splácania úveru, ak chce 
dlžník počas odkladu splátok úver začať splácať alebo predčasne splatiť, pričom však bez 
osobitnej žiadosti dlžníka veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu 
splácania úveru. 

 
 

9.2. Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v MSP 
 

Záruky za úver poskytnutý bankou a/alebo úhrady úrokov z úveru poskytnutého bankou 
Poskytovateľom finančnej pomoci je Ministerstvo financií SR a sprostredkovateľmi pomoci  
EXIMBANKA a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  
 
Prijímateľmi finančnej pomoci sú MSP. 
 
Záruka za úver poskytnutý bankou je záväzok ministerstva financií voči malému 
zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi bankou a 
malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní. Ustanovenie § 25 zákona  
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č. 51/2020 zároveň upravuje podmienky, za ktorých nemožno malému zamestnávateľovi 
poskytnúť záruku na úver (napr. ak má MSP záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej 
poisťovni a ďalšie). 

 
Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý 
zamestnávateľ udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a na konci obdobia 
určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na 
povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné 
zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni 
nad výšku určenú v zmluve o úvere. 

 
 
 Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov  
z úveru.  
 Od pondelka 27. apríla 2020 spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj 
Eximbanka. 
  
 Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP), ale aj 
samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je, aby mohli získať dostatočné finančné 
prostriedky na to, aby prekonali náročné obdobie pandémie. 
  
 Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť niekoľko podmienok. 
Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci 
obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.  
  
 V prvých fázach budú schvaľované žiadosti najmä podnikateľom, ktorí najviac doplatili 
na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky. Podnikatelia budú svoju situáciu deklarovať  
v čestnom vyhlásení. Banky plánujú poskytnúť úvery v celkovej hodnote približne 50 mil. eur. 
  
Základné podmienky SZRB a Eximbanky:  
•   výška úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu za rok 2019, 
•   MSP musí vykonávať činnosť minimálne jedno, resp. dve účtovné obdobia, 
•   SZRB bude poskytovať úvery od 10 000 do 350 000 eur a Eximbanka od 100 000  

do 500 000 eur, 
•   doba splatnosti úveru 3 roky, 
•   odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 

24 mesiacov, 
•   výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru, 
•   úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti 

úveru, 
•   bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia 

podmienok), 
•   bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak MSP: 
 - počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť, 
 - po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebude mať žiadne záväzky po lehote 
 splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch 
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EXIMBANKA SR 
 
EXIMBANKA SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravila nový úver 
s minimálnou úrokovou sadzbou na preklenutie negatívnych dopadov spôsobených 
koronavírusom (tzv. „COVID úver“).  
 
COVID úver sa bude poskytovať vývozcom za účelom preklenutia prechodného nedostatku 
prevádzkových zdrojov v dôsledku negatívnych ekonomických dopadov spôsobených 
koronavírusom.  
Prijímateľom tohto úveru môžu byť malé a stredné podniky a mikropodniky,  
ktoré v rámci svojej činnosti vyrábajú tovary určené na vývoz alebo poskytujú služby 
určené na vývoz.  
 
Ide o prekleňovací prevádzkový úver poskytnutý EXIMBANKOU SR za zvýhodnených 
podmienok. Výška prevádzkového úveru bude maximálne 500 000 euro, pričom zároveň nesmie 
presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019. Doba splatnosti prevádzkového úveru bude 
tri roky, s odkladom splácania istiny a úrokov v dĺžke 12 mesiacov odo dňa čerpania úveru. 
Finančné prostriedky získané z prevádzkového úveru môže exportér použiť na financovanie 
prevádzkových nákladov, na financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku 
súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti  a taktiež na platenie záväzkov voči Sociálnej 
poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovým úradom a colným úradom. 
24 

 
SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA (ďalej len "SZRB") 
 
Banka na základe žiadosti klienta a doloženia nevyhnutných informácií v skrátenom a 
zjednodušenom režime posúdi rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné 
zníženie splátok úveru.  

 
Základné podmienky:  
a) zákon o finančnej pomoci umožňuje odklad splátok úveru až na 9 mesiacov pre doposiaľ 
riadne splácajúcich klientov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky,  

b) klient môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia trvania pandémie 
najviac jedenkrát,  

c) odklad splátok úveru neznamená odpustenie istiny ani úrokov,   

d) úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený,  

e) odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu klienta,  

f) za odklad splácania úveru nebude SZRB, a. s. požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty,  

g) povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu úverovej zmluvy bez potreby 
uzavrieť dodatok k nej,  

h) súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou úverovej zmluvy sa v súvislosti s 
odkladom splácania úveru nevyžaduje,  

i) právne účinky exekučného titulu zabezpečujúceho pohľadávku sa predlžujú o obdobie odkladu 
splácania úveru,  
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j) povolený odklad splácania úveru nesmie klientovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať 
splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Klient o ukončenie 
odkladu splácania úveru požiada banku na základe osobitnej žiadosti; tým sa ukončí obdobie 
odkladu splácania úveru.  

 
Odklad splátok úveru neznamená odpustenie splátok úveru (istiny a úrokov).  
Úver bude aj po dobu odkladu splátok úveru naďalej štandardne úročený.  

 
Odklad splácania úveru je odporúčané len klientom, ktorí sú naozaj v kritickej finančnej situácii 
a nemajú vytvorené ani žiadne rezervy výlučne z dôvodu problémov so splácaním úveru ako 
dôsledku pandémie. 

 
Žiadosť o odklad splácania úveru:  
https://www.szrb.sk/sk/novinky/informacia-o-odklade-splatok-uveru/ 

 
Zároveň banka analyzuje poskytovanie špeciálneho zvýhodneného úverového produktu pre 
nových klientov, ktorí budú na prechodné obdobie potrebovať dodatočné zdroje na preklenutie 
dopadov krízy. Konkrétne parametre, resp. podmienky úveru, sa v súčasnosti dolaďujú aj v 
spolupráci s Ministerstvom financií SR a v najbližších dňoch budú zverejnené na stránke banky 
www.szrb.sk. 
 

 
SPOLOČNOSŤ SLOVAK INVESTMENT HOLDING (ďalej len "SIH") 
 
MF SR a Slovak Investment Holding (SIH) spúšťajú od 30. marca 2020 schému bankových 
záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka.  

  
Program pozostáva zo záruk pre finančné inštitúcie (t. j. banky oprávnené poskytovať 
úvery v SR), ktoré budú následne poskytovať zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a 
živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s 
úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 
%. Zámerom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou 
situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. 

 
Týmto nástrojom na seba preberie SIH časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP 
postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona 
záruke bezúročné. 
 
Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna eur. Celkovo 
banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. eur.  
Malo by ísť o maximálne 4 ročné úvery, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku.  
Úroková dotácia bude až do výšky 4%, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v 
prípade udržania zamestnanosti získať úver nízko-úročne až bezúročne.  
 
Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady 
v záujme udržania zamestnanosti.  

 
Pomoc v rámci tohto finančného nástroja je poskytovaná v súlade s podmienkami de 
minimis tzn. pomoc nesmie presiahnuť pre jeden podnik 200 000 EUR.   
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Oprávnení žiadatelia:  
 
Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov 
a malé a stredné podniky.  
Oprávnené MSP podľa oznámenia schémy de minimis:  
•   sú zriadené a podnikajú na území SR (vrátané Bratislavského kraja),  
•   nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, že sú staršie než tri roky),  
•   nepatria do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného ratingového 

hodnotenia predmetnej banky),  
•   nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby poľnohospodárskych 

výrobkov.  
•   nesmie byť voči nim nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho 

rozhodnutia Európskej komisie,  
•   nesmú byť právoplatne odsúdené za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania 

(podvod, korupcia a pod.)  
•   nesmie byť voči nim prijaté právoplatné rozhodnutie ukladajúce sankciu za porušenie 

zákazu ilegálneho zamestnávania.  
 

   Podmienky nároku:  
 
Pomoc na úrovni prijímateľov pomoci podľa tejto schémy môže byť použitá výhradne na 
investície do:  
•   obstarania hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu 

pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového 
prevádzkového kapitálu;  

•   prevádzkového kapitálu súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a 
so založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup 
zásob / tovarov / služieb, energie, a pod.);  

•   prevádzkového kapitálu súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest 
na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu 
sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.);  

•   prevádzkového kapitálu na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku 
udalostí mimo kontrolu podniku.  
 
 
 

   Ako postupovať:  
 
Poskytovanie záruk na jednotlivé úvery a portfólio úverov prináša zvýhodnenie, zlepšenie 
podmienok financovania pre jednotlivé podniky – prijímateľov pomoci podľa tejto schémy, ktoré 
spočíva najmä v znížení úrokovej sadzby a v znížení požiadavky na zabezpečenie úveru.  
 
 Finančný sprostredkovateľ/banka vyhodnotí, či je prijímateľ pomoci podľa tejto schémy 
oprávnený pre poskytnutie zaručeného úveru a poskytne pomoc podľa tejto schémy.  
     
Finanční sprostredkovatelia/banky sú zodpovední za poskytovanie zaručených úverov 
prijímateľom pomoci v súlade so schémou de minimis zverejnenou na nižšie uvedenej webovej 
adrese a uzatvárajú s nimi úverovú zmluvu.  
 
Do výzvy zverejnenej 30. marca 2020 sa prihlásilo 9 bánk. SIH sa zároveň zúčastňuje rokovaní 
vlády SR s bankami, výsledkom ktorých budú dodatočné záručné nástroje na podporu slovenských 
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podnikov zasiahnutých koronakrízou. 

17. apríla 2020 podpísal Slovak Investment Holding a Slovenská sporiteľňa dohodu o finančnej 
pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-
bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu. Po slovenskej sporiteľni by mali nasledovať 
podpisy s ďalšími bankami.  
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Otváranie prevádzok a plán postupného uvoľňovania ekonomiky:  

Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia 
COVID-19, ktoré navrhlo konzílium odborníkov. Otváranie prevádzok a uvoľňovanie 
ekonomických opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok prvej fázy sa začal dňa 
22.apríla 2020.  

 
 
 

 
 
Pozn.: S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom nariaďuje umožniť v 
dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Osoby 
nad 65 rokov majú povolené navštevovať prevádzky AJ v iných časoch. 
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Prvá fáza, t.j. od 22. apríla 2020: 
•   obchodné prevádzky a prevádzky služieb do 300 m2 
•   prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko 
•   vonkajšie športoviská  

-‐   bezkontaktný šport 
-‐   bez šatní  
-‐   bez obecenstva  
-‐   bez WC 

•   ubytovanie 
-‐   dlhodobé 
-‐   bez stravy 

•   vonkajšie trhoviská (podľa podmienok) 
•   predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov 

 
 
Ďalšie fázy uvoľňovania ekonomiky by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervale 
dvoch týždňov (v rámci každej fázy) v závislosti od nárastu počtu nakazených. Pri postupnom 
vývoji do ďalších fáz otvárania prevádzok je potrebné vziať do úvahy median denného prírastku 
prípadov v konkrétnom týždni. Ak bude infikovaných menej ako 100, bude pokračovať 
otváranie podľa  stanoveného harmonogramu. Ak to bude viac ako 100 až do 150, neprejde 
sa do ďalšej fázy. Ak však bude prípadov viac ako 150, uzavrú sa všetky prevádzky otvorené v 
predchádzajúcej fáze. 
 
 

 
Druhá fáza: 
•   ubytovanie 

-‐   krátkodobé 
-‐   bez spoločného stravovania 
-‐   jedlo na izbu  
-‐   s WC a kúpeľňou 
-‐   bez iných služieb 

•   salóny (podľa podmienok)  
-‐   kaderníctva 
-‐   pedikúra 
-‐   manikúra 

•   vonkajšie turistické atrakcie 
•   taxi služba (podľa podmienok) 
•   detské kluby do 10 rokov (podľa podmienok) 
•   bohoslužby a svadby (podľa podmienok) 

 
Tretia fáza: 
•   obchody do 1 000 m2 
•   služby do 1 000 m2 
•   verejné stravovanie  

-‐   vonkajšie terasy 
•   masáže, športové rekondičné rehabilitácie 

-‐   len suché procedúry 
•   múzeá, galérie, knižné a výstavné siene 
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-‐   podľa podmienok 
 
Štvrtá fáza: 
•   kiná, divadlá 
•   kúpaliská 
•   hromadné podujatia 
•   obchodné centrá 
•   školy, škôlky 
•   vnútorné športoviská 
•   športové podujatia 
•   ubytovanie 

 
 

Viac informácii o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatr
enia_HH_SR.pdf 
 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevadzok_dochodc
ov-zmena.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


