
 

 
 

 

 
 

Zmeny pravidiel čerpania štátnych príspevkov 

- opatrenie č. 1, č. 2 a č. 3A/3B 

 

Odpustenie platby časti odvodov za apríl 

2020 

 
Spracované k 27.4.2020 

 

 

 
 

 

 

 

V predchádzajúcich článkov sme sa podrobne 

venovali možnosti čerpať štátne príspevky podľa 

opatrenia č. 11, opatrenia č. 22 a opatrenia č. 

3A/3B3 a téme odloženia platby niektorých 

odvodov4. Národná rada SR prijala zmeny, ktorých 

cieľom je zjednodušiť podmienky pre čerpanie 

týchto príspevkov. Niektorým zamestnávateľom 

alebo SZČO je možné opustiť platby odvodov za 

apríl 2020. 

 

 

1. opatrenie – príspevok pre zamestnávateľov, ktorých 

prevádzky sú povinne zatvorené, na udržanie 

zamestnanosti  

 

 Podnik v ťažkostiach:  

Z pôvodných podmienok na čerpanie príspevku bola vyňatá 

podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach. Inak 

povedané, aj podnik, ktorý je v strate, môže čerpať príspevok 

podľa 1. opatrenia. 

 

 Lehota na podanie žiadosti: 

Súčasne platí, že žiadosť o príspevok za mesiac marec 2020 

je potrebné predložiť do 15.5.2020.  

 

Žiadosť za mesiac apríl a máj 2020 je potrebné predložiť              

do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje                         

po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada 

poskytnutie príspevku (za apríl do konca mája, za máj                        

do konca júna). 

 

                                                 
1 https://www.smlegal.sk/uploads/userfiles/files/01.clanok-sml-

vladne-opatrenie-zamestnavatel-s-povinne-zatvorenou-

prevadzkou.pdf 
2 https://www.smlegal.sk/uploads/userfiles/files/02.clanok-sml-

vladne-opatrenia-statny-prispevok-szco-pokles-trzieb.pdf 

 Nedoplatky žiadateľa: 

Upravili sa podmienky vo vzťahu k nedoplatkom, a to tak, že 

žiadateľ o príspevok má nárok na príspevok aj v prípadoch, 

ak: 

- nemá splnené daňové povinnosti, ale správca dane 

žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane 

v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku               

v splátkach, 

- nemá splnené povinnosti odvodu preddavku                         

na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného 

na sociálne poistenie a povinných príspevkov                            

na starobné dôchodkové sporenie, ale Sociálna 

poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm 

poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi 

povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné 

alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného, 

- má voči úradu práce splatné finančné záväzky, ale úrad 

práce žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných 

finančných záväzkov. 

 

Uvedené sa preukazuje čestným vyhlásením. 

 

Súčasne sa zaviedlo, že žiadateľ o príspevok má nárok                     

na príspevok aj v prípadoch, ak za február 2020:  

- nemá splnené daňové povinnosti, 

- nemá splnené povinnosti odvodu preddavku                          

na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného 

na sociálne poistenie a povinných príspevkov                            

na starobné dôchodkové sporenie alebo 

- má voči úradu práce splatné finančné záväzky. 

 

 

3 https://www.smlegal.sk/uploads/userfiles/files/03.clanok-sml-

vladne-opatrenia-statny-prispevok-zamestnavatelom-na-udrzanie-

pracovneho-miesta.pdf 
4 https://www.smlegal.sk/uploads/userfiles/files/05.clanok-sml-

vladne-opatrenia-odklad-platby-odvodov.pdf 
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2. opatrenie – príspevok pre SZČO, ktoré v čase 

vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo 

výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili 

alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby 

 

 Podnik v ťažkostiach: 

Pri SZČO naďalej platí podmienka, že nesmie ísť o podnik 

v ťažkostiach. 

 

 Lehota na podanie žiadosti: 

Platí identické pravidlo ako pri 1. opatrení. 

 

 Nedoplatky žiadateľa: 

Rovnako platí úprava ako pri 1. opatrení. 

 

 

3. opatrenie - príspevok pre zamestnávateľov, ktorých 

prevádzky neboli povinne zatvorené, na udržanie 

zamestnanosti  

 

 Podnik v ťažkostiach: 

Z pôvodných podmienok na čerpanie príspevku bola vyňatá 

podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach. Inak 

povedané, aj podnik, ktorý je v strate, môže čerpať príspevok 

podľa 1. opatrenia. 

 

 Lehota na podanie žiadosti: 

Platí identické pravidlo ako pri 1. opatrení. 

 

 Nedoplatky žiadateľa: 

Rovnako platí úprava ako pri 1. opatrení. 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová 

Partner 

IP & IT advokátka  

eva.schin@smlegal.sk 

https://www.smlegal.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpustenie platby časti odvodov z apríl 2020: 

 

Možnosť nezaplatiť odvody na sociálne poistenie                       

za mesiac apríl 2020 má zamestnávateľ alebo SZČO, ak v 

apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe 

rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 

(kalendárnych) dní. 

 

Odpustenie odvodov za zamestnávateľa sa týka len 

odvodov, ktoré platia zamestnávatelia za seba (25,2 %                 

z vymeriavacích základov zamestnancov). Tzn., že 

zamestnávateľ je povinný zaplatiť odvody na sociálne 

poistenie za zamestnancov bez ohľadu na to, či mal v apríli 

2020 uzatvorenú prevádzku. 

 

Odvody na zdravotné poistenie za apríl 2020 sa musia 

zaplatiť v plnej výške (t.j. aj pri povinne zatvorenej prevádzke). 

 

Uzatvorenie prevádzky sa preukazuje čestným vyhlásením, 

ktoré sa predkladá Sociálnej poisťovni najneskôr do 8. dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, za ktorý nie je žiadateľ povinný zaplatiť poistné. 
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