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Ste SZČO, ktorá v dôsledku koronakrízy 

zaznamenala pokles tržieb? Po splnení niektorých 

podmienok môžete od štátu čerpať príspevok. Viac 

sa dozviete v tomto článku. 

 

Na základe tohto opatrenia môžu o priamu finančnú injekciu 

od štátu požiadať fyzické osoby – podnikatelia (SZČO) 

napriek tomu, že nemajú žiadnych zamestnancov. Kto je 

oprávneným žiadateľom a za akých podmienok môže SZČO 

požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu vám 

prinášame v tomto článku. 

 

 

1. Oprávnený žiadateľ 

 

Oprávneným žiadateľom príspevku na náhradu straty príjmu 

je fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) [1], ktorá bola                            

v období do 31. marca 2020 nemocensky a dôchodkovo 

poistená (povinne alebo dobrovoľne) a poistenie jej trvá aj po 

tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny [2] a ktorá 

zároveň 

 na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

(ÚVZ) musela prerušiť alebo obmedziť vykonávanie 

alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, 

alebo 

 zaznamenala pokles tržieb v mesiaci marec 2020                      

a nasledujúce mesiace počas trvania pandémie. 

 

Nárok na príspevok má aj taká SZČO, ktorá súčasne 

študuje, poberá dôchodok (starobný, invalidný a pod.) alebo 

poberá nemocenské, ošetrovné, materské (hoci celý mesiac). 

Naopak, príspevok nie je možné poskytnúť SZČO, ktorá:  

 má zrušenú alebo pozastavenú živnosť; 

 má súčasne uzatvorený pracovný pomer; 

 začala prevádzkovať svoju činnosť až po 2.2.2020. 

 

2. Oprávnené obdobie 

Príspevok je možné žiadať za obdobie odo dňa rozhodnutia 

ÚVZ o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, t.j.                              

od 13. marca 2020, počas celého trvania mimoriadnej 

situácie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude 

rozhodnutie ÚVZ zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020. 

 

 

3. Podmienky na poskytnutie príspevku 

 

Žiadosť: 

O príspevok je potrebné požiadať, neprideľuje sa 

automaticky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

spustilo stránku https://www.pomahameludom.sk/, 

prostredníctvom ktorej je možné si stiahnuť príslušné tlačivá 

na podanie žiadosti na poskytnutie príspevku.  

 

Ako a kam: 

Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je možné podať  

 elektronicky (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého 

územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva 

samostatnú zárobkovú činnosť; 

 elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky 

žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom 

obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú 

zárobkovú činnosť; 

 vo výnimočných prípadoch poštou alebo osobne                       

na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode 

SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú 

zárobkovú činnosť.  

 

Za prvý mesiac je potrebné podať dva dokumenty, a to  

 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a  

 výkaz pre priznanie príspevku.  
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Za ďalšie mesiace je potrebné podať už len výkaz                              

pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu 

príspevku. 

 

Čestné vyhlásenie 

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe 

Dohody o poskytnutí finančného príspevku, ktorú by vám 

mal zaslať úrad práce po zaslaní žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku. Keďže má ísť o automatické 

poskytovanie príspevkov bez ďalšieho preverovania                           

o splnení všetkých podmienok, poskytuje SZČO v žiadosti 

čestné vyhlásenie, že: 

 nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,  

 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu mu poklesli 

tržby,  

 spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona                              

o službách zamestnanosti, a to tým, že:  (i) má splnené 

daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z.                      

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  (ii) má 

splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné                  

na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne 

poistenie a povinných príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie, (iii) neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním 

žiadosti o príspevok, (iv) nemá voči úradu splatné 

finančné záväzky,  (v) nie je v konkurze, likvidácii, 

nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár 

podľa osobitného predpisu, (vi) nemá evidované 

neuspokojené nároky svojich zamestnancov 

vyplývajúce z pracovného pomeru, (vii) nemá 

právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 

alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a 

podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide 

o právnickú osobu, (viii) nie je voči nemu nárokované 

vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho 

rozhodnutia Európskej Komisie, ktorým bola 

poskytnutá pomoc označená za nezákonnú                                 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, (ix) je subjekt, ktorý 

vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr                 

k 01.02.2020.  

 

Skutočnosti uvedené v čestnom vyhlásení môžu byť 

predmetom následnej kontroly. Nepravdivé uvedenie údajov 

alebo nepravdivé vyhlásenie v žiadosti môže mať 

trestnoprávne dôsledky. Preto je veľmi dôležité, aby si 

žiadateľ vopred overil, či skutočne spĺňa podmienky na 

poskytnutie tohto príspevku. 

 

Lehota 

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho 

mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý SZČO žiada                

o poskytnutie príspevku. Prvý krát je možné túto žiadosť 

podať za mesiac marec 2020 a to do konca apríla 2020. 

 

 

4. Výška príspevku 

 

Výška príspevku pre SZČO sa odvíja v závislosti od poklesu 

tržieb počas oprávneného obdobia. Pokles tržieb je možné 

vypočítať troma spôsobmi, pričom žiadateľ si sám vyberie 

spôsob, ktorý použije: 

 porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za 

rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. tržba                

za obdobie marec 2020 sa porovnáva s tržbou za marec 

2019); 

 porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb 

za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení 

na tento postup porovnania sú iba tí, ktorí vykonávali 

zárobkovú činnosť celý rok 2019; 

 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.  

 

Nárok na príspevok za marec 2020 budú mať SZČO, ktoré 

mali v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pokles tržieb 

o 10 % a viac. Nárok na príspevok za mesiace apríl a nasl. 

mesiace budú mať SZČO, ktoré mali v porovnaní                                  

s predchádzajúcim obdobím pokles tržieb o 20 % a viac. 

 

Výška príspevku za mesiac marec 2020 je v závislosti                     

od poklesu tržieb nasledovná: 

 

Pokles tržieb Príspevok za 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 

 

Ak vám v marci 2020 poklesli tržby napr. o 25 % v porovnaní 

s obdobím ktoré ste si zvolili (a to buď marec 2019, priemer 

roka 2019, alebo február 2020), máte nárok na príspevok                  

v sume 150 EUR. 

 

Výška príspevku za mesiac apríl, máj 2020 je v závislosti                

od poklesu tržieb nasledovná: 

 

Pokles tržieb Príspevok za  

apríl, máj 2020 

menej ako 20 % 0 EUR 

≥ 20 %, od 20 % - 39,99 % 180 EUR 

≥ 40 %, 40 % - 59,99 % 300 EUR 

≥ 60 %, 60 % - 79,99 % 420 EUR 

≥ 80 %, od 80 % a viac 540 EUR 

 

 

 



 

 
 
 
 
Pod pojmom tržba treba rozumieť realizované výkony voči 

tretím stranám (nie výrobky vyrobené na sklad, nejde ani                      

o nerealizované dodania). Výšku tržieb možno preukázať cez 

účtovníctvo a podklady do účtovníctva (faktúra/ výstup               

z e-kasy).  

 

Tržba ≠ príjem  

Pojem tržba nemožno zamieňať s pojmom príjem. Pod 

príjmom rozumieme príjem peňažných prostriedkov                        

na bankový účet alebo v hotovosti. Údaj o príjmoch                         

za kalendárny mesiac nehovorí o poklese realizovaných 

výkonov voči tretím stranám. Príjmy zvyčajne prichádzajú                  

s určitým časovým odstupom po realizovaní výkonu.  

 

 

5. Príspevok ako zdaniteľný príjem 

 

Príspevok poskytovaný SZČO s poklesom tržieb v období 

pandémie je v zmysle zákona o dani z príjmov zdaniteľným 

príjmom [3] . Vzhľadom na túto skutočnosť, prijatý príspevok: 

 zvyšuje základ dane SZČO a uvádza sa v daňovom 

priznaní za rok 2020; 

 započítava sa do vymeriavacieho základu pre výpočet 

odvodov na sociálne poistenie v ďalšom období                  

a do vymeriavacieho základu v ročnom zúčtovaní 

poistného na zdravotné poistenie za rok 2020; 

 je potrebné ho započítať do tržieb na účely 

posudzovania celkového poklesu tržieb, čo môže 

spôsobiť zníženie/zánik nároku príspevku na ďalšie 

mesiace. 

 

Príklad: 

SZČO začala svoju činnosť od 1.12.2019 a preto sa pokles 

tržieb za marec posudzuje tak, že sa porovná výška tržieb                   

za marec a výška tržieb za február 2020.   

 

Marec: Príjem za mesiac február 2020 bol 1000 EUR. Príjem 

za mesiac marec 2020 bol 500 EUR. Pokles tržieb je o 50 %, 

preto si v mesiaci apríl 2020 SZČO uplatní nárok na príspevok 

za mesiac marec 2020, v sume 270 EUR.  

 

Apríl: Príjem SZČO za mesiac apríl 2020 bude 100 EUR, 

pričom do tržieb musíme započítať aj príspevok z úradu 

práce, v sume 270 EUR. Celkový príjem SZČO za mesiac apríl 

2020 bude 370 EUR. V porovnaní s mesiacom február 2020 

ide o pokles tržieb o 63 %. V máji 2020 si SZČO uplatní nárok 

na príspevok za mesiac apríl 2020 a to v sume EUR. Ak by sa 

do tržieb SZČO za mesiac apríl 2020 nezapočítal prijatý 

príspevok 270 EUR, pokles tržieb by bol o 90 % a SZČO                   

by mala nárok na príspevok za mesiac apríl 2020 v sume 540 

EUR. 

 

Máj: Príjem SZČO za mesiac máj 2020 bude 280 EUR, pričom 

do tržieb započítame aj príspevok z úradu práce, teda 420 

EUR. Celkový príjem SZČO za mesiac máj 2020 bude 700 EUR 

- v porovnaní s mesiacom február 2020 ide o pokles tržieb              

o 30 %. V júni 2020 si tak SZČO môže uplatniť nárok                       

na príspevok za mesiac máj 2020 v sume 180 EUR. Ak by sa 

do tržieb SZČO za mesiac máj 2020 nezapočítal prijatý 

príspevok 420 EUR, pokles tržieb by bol o 72 % a SZČO by 

mala nárok na príspevok za mesiac apríl 2020 v sume 420 

EUR. 

 

V prípade ak by ste mali otázky týkajúce sa nároku na 

príspevok na náhradu straty príjmov pre SZČO, kontaktujte 

nás. Radi vám ich zodpovieme.  
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Vysvetlivky: 

 

[1] Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá: 

 prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb.                                 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov, 

 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 (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. 

z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite                   

a dohľade nad výkonom auditu), 

 vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v 

lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. 

o súkromnom podnikaní občanov. 

Ďalej sa za SZČO považuje aj FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 

zákona o dani z príjmov: 

 z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného 

hospodárstva, 

 zo živnosti, 

 z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, 

napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, 

audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, 

geodeti, reštaurátori, 

 spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári 

komanditnej spoločnosti, 

 z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) ktorých daňovník 

uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sa nezdanil 

zrážkovou daňou) a z vydávania, rozmnožovania                                    

a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady               

a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného 

vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva 

alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva, 

 z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad 

správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, 

pracovní asistenti SZČO so ZŤP, 

 z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, 

 z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, 

ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia 

stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, 

finanční agenti a poradcovia, 

 z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe 

zmluvy o sponzorstve v športe.  

[2] Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku 

podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, 

v ktorom začala prvýkrát podnikať). 

[3] Na tento príspevok sa nevzťahuje oslobodenie podľa §  9 ods. 2 

písm. d) zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Lenka Paluchová, LL.M. 

Junior Partner 

Daňová advokátka 

 

lenka.paluchova@smlegal.sk 

https://www.smlegal.sk  

 

 

 

http://file/D:/SM%20LEGAL/TAX%20DESK/COVID-19/Prv%C3%A1%20pomoc_opatrenia/Pr%C3%ADspevok%20na%20n%C3%A1hradu%20stratu%20pr%C3%ADjmov%20pre%20SZ%C4%8CO_LP.docx#_ftnref1
http://file/D:/SM%20LEGAL/TAX%20DESK/COVID-19/Prv%C3%A1%20pomoc_opatrenia/Pr%C3%ADspevok%20na%20n%C3%A1hradu%20stratu%20pr%C3%ADjmov%20pre%20SZ%C4%8CO_LP.docx#_ftnref2
http://file/D:/SM%20LEGAL/TAX%20DESK/COVID-19/Prv%C3%A1%20pomoc_opatrenia/Pr%C3%ADspevok%20na%20n%C3%A1hradu%20stratu%20pr%C3%ADjmov%20pre%20SZ%C4%8CO_LP.docx#_ftnref3
mailto:lenka.paluchova@smlegal.sk
https://www.smlegal.sk/

