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1 PREHĽAD HLAVNÝCH EKONOMICKÝCH OPATRENÍ V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID – 19 NA SLOVENSKU 

1.1 Podpora ekonomiky a hospodárstva 

Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Dočasné prerušenie 

plynutia premlčacích, 

prekluzívnych a 

zákonných/súdnych lehôt 

Účastníci právnych vzťahov 

(významné aj pre 

podnikateľské vzťahy) alebo 

konaní 

Plynutie premlčacích a 

prekluzívnych lehôt je 

prerušené do 30.04.2020 a 

ktoré uplynuli po 12.03.2020 

do dňa účinnosti tohto 

opatrenia, sa neskončia skôr 

ako za 30 dní po nadobudnutí 

účinnosti tohto opatrenia. 

To platí aj pre prerušenie 

plynutia zákonných/súdnych 

lehôt. V trestnom konaní to 

platí len o lehote na podanie 

opravného prostriedku pre 

obvineného, jeho obhajcu, 

poškodeného a zúčastnenú 

osobu. 

Súd môže z dôvodu 

ohrozenia života, zdravia, 

bezpečnosti, slobody alebo 

značnej škody strany alebo 

účastníka konania neznesie 

odklad, môže súd určiť inak 

(primeranú lehotu). 

Do 30.04.2020 Toto opatrenie bolo prijaté 

formou zákona o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti s COVID-19 (§ 1 

a § 2 zák. č. 62/2020 Z. z.). 
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Obmedzenie výkonu 

záložného práva a 

speňažovania majetku 

dlžníka 

Záložní veritelia a záložní 

dlžníci, dražobníci, súdni 

exekútori, správcovia 

Do 31.05.2020 nemožno 

pristúpiť k výkonu záložného 

práva a ani speňažovať 

majetok dlžníka vybranými 

spôsobmi a osobami, napr. 

v exekúcii. 

Úkony smerujúce k výkonu 

záložného práva alebo 

zakázanému predaju majetku 

dlžníka v čase odo dňa 

účinnosti tohto opatrenia do 

31.05.2020 sú neúčinné resp. 

neplatné. 

Do 30.04.2020 

Predlženie lehoty do 

31.05.2020. 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou zákona o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti s COVID-19 (§ 6 

a § 7 zák. č. 62/2020 Z. z.). 

Predĺženie lehoty bolo prijaté 

novelou zákona č. 62/2020 

Z. z. účinnou od 25. 4. 2020. 

Predĺženie lehoty na 

podanie dlžníckeho návrhu 

na vyhlásenie konkurzu na 

60 dní 

Dlžníci Ak úpadok dlžníka nastane v 

čase od 12.03.2020 do 

30.04.2020, predlžuje sa 

lehota pre dlžníka na podanie 

návrhu na vyhlásenie 

konkurzu z 30 na 60 dní. 

Do 30.04.2020 Toto opatrenie bolo prijaté 

formou zákona o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti s COVID-19 (§ 4 

zák. č. 62/2020 Z. z.). 

Možnosť 

korešpondenčného 

hlasovania kolektívnych 

orgánov právnických osôb 

Právnické osoby založené 

podľa občianskeho alebo 

obchodného práva 

V čase mimoriadnej situácie 

alebo núdzového stavu budú 

môcť kolektívne orgány 

právnických osôb založených 

podľa občianskeho alebo 

obchodného práva používať 

V čase mimoriadnej situácie 

alebo núdzového stavu. 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou zákona o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti s COVID-19 (§ 5 

zák. č. 62/2020 Z. z.). 
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

  korešpondenčné hlasovanie / 

umožniť účasť ich členov na 

zasadnutí prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, 

aj keď to nevyplýva z ich 

vnútorných predpisov alebo 

stanov. 

  

Dočasné zrušenie min. 

doby pozastavenia živnosti 

Živnostníci (fyzické 

a právnické osoby so 

živnostenským oprávnením) 

Podmienka min. doby 

pozastavenia živnosti na 

aspoň 6 mesiacov sa 

neuplatňuje. 

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 

V návrhu zákona sa mala 

min. doba pozastavenia 

živnosti znížiť na 1 mesiac., 

no zákon bol prijatý v znení 

vôbec neobmedzujúcom túto 

min. dobu (Čl. IV zákona č. 

73/2020 Z. z., ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra, v znení 

neskorších predpisov, ktorým 

sa doplnilo prechodné 

ustanovenia § 80af do 

zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní, 

v znení neskorších 

predpisov). 

  



 

 

 

6 

 

Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Dočasná ochrana 

podnikateľov 

 

Podnikateľ so sídlom alebo 

miestom podnikania na 

území Slovenskej republiky, 

ktorého oprávnenie na 

podnikanie vzniklo pred 12. 

marcom 2020 a k 12. marcu 

2020 nebol v úpadku 

Podanie žiadosti 

o poskytnutie ochrany na 

príslušný súd. 

Podmienkou poskytnutia 

ochrany je: 

 podnikateľ nie je 

v úpadku; 

 ku dňu podania žiadosti 

nie sú splnené podmienky 

na konkurz alebo 

reštrukturalizáciu; 

 k 12. marcu 2020 vo 

vzťahu k nemu 

neprebiehalo exekučné 

konanie pre uspokojenie 

nároku z jeho 

podnikateľskej činnosti; 

 o vzťahu k jeho podniku, 

veci, právu alebo inej 

majetkovej hodnote 

patriacej k podniku nebol 

k 12. marcu 2020 začatý 

výkon záložného 

právav roku 2020 

podnikateľ nerozdelil zisk  

Účinnosť tohto zákona 

12.05.2020. 

Dočasná ochrana zaniká 

najneskôr 1. októbra 2020. 

Ide o vládny návrh zákona, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 

62/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 

a v justícii. 

Účinky ochrany sú: 

 konanie o návrhu veriteľa 

na vyhlásenie konkurzu sa 

prerušuje; 

 podnikateľ nie je povinný 

podať návrh na vyhlásenie 

konkurzu na svoj majetok; 

 exekučné konania sa 

prerušujú; 

 nemožno začať výkon 

záložného práva; 

 nie je možné započítať 

pohľadávku, ktorá vznikla 

voči podnikateľovi pod 

dočasnou ochranou skôr, 

ak ide o pohľadávku, 

ktorá patrí alebo patrila 
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

  alebo iné vlastné zdroje, 

alebo následky takýchto 

úkonov neodstránil; 

 v roku 2020 neurobil 

podnikateľ iné opatrenie 

ohrozujúce finančnú 

stabilitu alebo jeho 

následky odstránil (okrem 

opatrení k zmierneniu 

následkov pandémie 

COVID-19) 

 vedie riadne účtovníctvo 

a neporušuje povinnosť 

podľa § 40 (2) 

Obchodného zákonníka 

 spriaznenej osobe; 

 

 nie je možné vypovedať 

zmluvu alebo od nej 

odstúpiť pre omeškanie 

s plnením, na ktoré 

vznikol nárok pred 

poskytnutím ochrany. 
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1.2 Pracovný trh a zamestnávatelia 

Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Vznik nároku zamestnanca 

na nemocenské už od 

prvého dňa dočasnej 

pracovnej neschopnosti 

z dôvodu COVID-19 

Zamestnávatelia, ktorých 

zamestnanci boli uznaní za 

dočasne práce neschopných z 

dôvodu nariadenia 

karanténneho opatrenia alebo 

izolácie kvôli COVID-19 

Ak v čase trvania 

mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 bude 

zamestnanec uznaný za 

dočasne práce neschopného z 

dôvodu nariadenia 

karanténneho opatrenia alebo 

izolácie, vzniká mu nárok na 

nemocenské od Sociálnej 

poisťovne už od prvého dňa 

dočasnej pracovnej 

neschopnosti. 

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 

Dotknutí zamestnávatelia 

nebudú musieť poskytovať 

týmto zamestnancom 

náhradu mzdy počas prvých 

10 dní dočasnej pracovnej 

neschopnosti, až po ktorých 

typicky vzniká nárok na 

nemocenské od Sociálnej 

poisťovne.  

Nariadenie „izolácie“ bolo 

pridané medzi podmienky 

nároku na nemocenské. 

Nároky počas dočasnej 

pracovnej neschopnosti 

z dôvodu úrazu či choroby 

inej ako COVID-19 ostávajú 

nezmenené. 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou prechodnej zmeny 

zákona o sociálnom poistení 

(§ 293er ods. 1 zák. č. 

461/2003 Z. z). 
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Zvýšenie výšky 

nemocenského v súvislosti 

s COVID-19 na 55% 

denného vymeriavacieho 

základu už od prvého dňa 

Poistenec v Sociálnej 

poisťovni (typicky 

zamestnanec, samostatne 

zárobkovo činná osoba), 

ktorý bol uznaný za dočasne 

práce neschopných 

v súvislosti s COVID-19 

Ak v čase trvania 

mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 bude 

zamestnanec uznaný za 

dočasne práce neschopného z 

dôvodu nariadenia 

karanténneho opatrenia alebo 

izolácie, vzniká mu nárok na 

nemocenské vo výške 55% 

denného (alebo 

pravdepodobného denného) 

vymeriavacieho základu od 

Sociálnej poisťovne už od 

prvého dňa dočasnej 

pracovnej neschopnosti. 

izolácia, alebo ak boli 

uzatvorené školské 

a predškolské zariadenia, 

ktoré navštevuje, alebo 

celodenne ošetruje dieťa 

mladšie ako 16 rokov 

s potvrdením od lekára.  

Možnosť čerpania 

ošetrovného je rozšírená aj  

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19stavu 

ale pred účinnosťou. 

Zamestnanci majú všeobecne 

nárok na nemocenské vo 

výške 25% denného 

vymeriavacieho základu 

počas prvých 3 dní jeho 

čerpania a nárok na 55% až 

po 3 dňoch. Takto sa vyššie 

55% nemocenské bude 

priznávať od prvého dňa jeho 

čerpania pri spomenutých 

COVID-19 dôvodoch. 

Nároky počas dočasnej 

pracovnej neschopnosti 

z dôvodu úrazu či choroby 

inej ako COVID-19 ostávajú 

nezmenené. 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou prechodnej zmeny 

zákona o sociálnom poistení 

(§ 293er ods. 2 zák. č. 

461/2003 Z. 

z).Zamestnancom a ďalším 

poistencom sa počas doby 

ošetrovného neprerušuje 

poistenie a zaniká im 

povinnosť platiť poistné. 
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

  na členov rodiny a obdobné 

prípady. 

Ošetrovné sa vyplatí za to 

isté obdobie celodenného 

ošetrovania alebo 

starostlivosti o 1 alebo viac 

fyzických osôb len raz a len 

jednému poistencovi 

Nárok na ošetrovné sa 

preukazuje čestným 

vyhlásením ku koncu 

kalendárneho mesiaca o 

počte dní celodenného 

ošetrovania. 

 Toto opatrenie má prispieť 

poistencom mesačne v sume 

300-400 mil. EUR 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou prechodnej zmeny 

zákona o sociálnom poistení 

(§ 293er ods. 3 až 10 a § 

293es zák. č. 461/2003 Z. z). 

Odklad niektorých 

povinností zo zákona o 

službách zamestnanosti 

Niektoré fyzické a právnické 

osoby v oblasti trhu práce 

(hl. osoby vykonávajúce 

sprostredkovanie 

zamestnania, agentúry 

dočasného alebo 

podporovaného 

zamestnávania) 

Zo zákona sa nebude 

sankcionovať nesplnenie 

niektorých zákonných 

povinností, hl. 

oznamovacieho charakteru, 

ak si ich povinná osoba splní 

do 30.06.2020. 

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 

 

Uplatnenie oslobodenia od 

jednotlivých povinností 

odporúčame detailne 

preskúmať. 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou prechodnej zmeny 

zákona službách 

zamestnanosti (§ 72al ods. 1 

zák. č. 5/2004 Z. z).  
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Zjednodušenie podmienok 

pre podanie žiadosti o 

zaradenie do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 

Občania SR Fyzické osoby občania môžu 

podať elektronickú žiadosti o 

zaradenie do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie 

bez kvalifikovaného 

elektronického podpisu. 

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 

 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou prechodnej zmeny 

zákona službách 

zamestnanosti (§ 72al ods. 2 

zák. č. 5/2004 Z. z). 

Podpora odstránenia 

vplyvov COVID-19 

krízovej situácie na 

zamestnanosť a trh práce 

rozšírením opatrení o 

projekty na podporu 

udržania pracovných miest 

a zamestnancov v 

zamestnaní 

 

Zamestnávatelia a 

samostatne zárobkovo činné 

osoby 

 

Opatrenia budú podporovať 

zamestnávateľov resp. 

samostatne zárobkovo činné 

osoby, ktoré udržia pracovné 

miesta aj napriek COVID-19 

krízovým obmedzeniam 

(napr. povinné zatvorenie 

prevádzok) či ochrane 

svojich. Očakáva sa 

refundácia podstatnej časti 

vzniknutých nákladov. 

Podmienky jednotlivých 

projektov by mali byť známe 

neskôr a predpokladá sa 

čerpanie zdrojov z EU. 

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 a v 

bezprostrednom období po 

ich skončení 

 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou zmeny zákona 

službách zamestnanosti (§ 54 

ods. 1 písm. e) zák. č. 5/2004 

Z. z). 
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Príspevok na náhradu 

mzdy zamestnanca až do 

výšky 80 % pri 

zamestnávateľoch 

zavretých rozhodnutím 

ÚVZSR (opatrenie č. 1) 

Zamestnávatelia, vrátane 

SZČO ktorí sú 

zamestnávateľmi, (okrem 

subjektov verejnej správy), 

ktorí v čase vyhlásenej 

mimoriadnej situácie, 

núdzového alebo 

výnimočného stavu udržia 

pracovné miesta aj v prípade 

povinnosti prerušiť alebo 

obmedziť svoju prevádzkovú 

činnosť na základe 

rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 

Príspevok na náhradu mzdy 

vo výške 80 % priemerného 

zárobku zamestnanca, 

najviac 1.100,00 eur na 

zamestnanca. 

O príspevok môže požiadať 

len zamestnávateľ, ktorý 

vypláca svojim 

zamestnancom náhradu mzdy 

(zamestnanci nepracujú, sú 

na prekážkach na strane 

zamestnávateľa).  

Ak zamestnávateľ vyplatil za 

marec 2020 náhradu mzdy vo 

výške menej ako 80 % 

priemerného zárobku 

zamestnanca, príspevok  

zohľadní reálne vyplatenú 

náhradu mzdy. 

Ak sa poskytuje náhrada 

mzdy menej ako 80 % a viac 

ako 60 % priemerného 

zárobku (kolektívne zmluvy, 

dohoda so zástupcami 

zamestnancov), štát preplatí  

Od 13. marca 2020 do konca 

kalendárneho mesiaca v 

ktorom bude rozhodnutie 

Úradu verejného 

zdravotníctva SR zrušené. 

Koniec lehoty na 

poskytovanie príspevku je 

určený najneskôr do 

31.12.2020 bez ohľadu na 

rozhodnutie ÚVZSR. 

Žiadosť a výkaz pre 

priznanie príspevku za 

príslušný mesiac môžu 

zamestnávatelia podať 

elektronicky od 6.4.2020. 

Výnimočne aj poštou.  

Žiadosť sa zasiela na miestne 

príslušný úrad práce, v 

ktorého územnom obvode 

udrží pracovné miesta. 

Podklady sú dostupné na 

https://www.pomahameludo

m.sk/  

 

Toto opatrenie je realizované 

na základe projektu „Prvá 

pomoc“ na podporu udržania 

zamestnanosti v čase 

vyhlásenej mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu a 

odstránením ich následkov 

schváleného vládou SR 

uznesením č. 178 zo dňa 31. 

marca 2020. 

Príspevok sa neposkytuje na 

podporu udržania pracovného 

miesta zamestnanca, na 

ktorého zamestnávanie bol na 

to isté obdobie poskytnutý 

iný príspevok na 

mzdu/celkovú cenu práce 

zamestnanca v rámci iných 

nástrojov aktívnych opatrení 

na trhu práce (napr. opatrenie 

č. 3 nižšie).  

 

 

https://www.pomahameludom.sk/
https://www.pomahameludom.sk/
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Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

  náhradu mzdy v rozsahu, 

ktorú zamestnávateľ vypláca 

zamestnancovi, najviac vo 

výške 880 Eur.  

Príspevok len pre 

zamestnancov v pracovnom 

pomere s dňom nástupu do 

práce najneskôr 1.3.2020.  

Nie pre zamestnancov, ktorí 

poberajú dávky sociálneho 

zabezpečenia (PN alebo 

OČR) a nie pre 

zamestnancov, ktorí 

nevykonávajú prácu 

v pracovnom pomere (tzv. 

dohodári, konatelia bez 

prac.zmluvy) 

O poskytnutie bude možné 

žiadať aj za mesiace jún a júl 

2020. A to na základe 

uznesenia vlády č. 360 zo 

dňa 20.5.2020, zverejneného 

26.5.2020.  

 

 

Paušálny príspevok  na 

náhradu straty príjmu zo 

samostatne zárobkovej 

činnosti SZČO (opatrenie 

č. 2) 

SZČO, ktoré museli svoje 

prevádzky zatvoriť na 

základe rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva SR 

alebo im poklesli tržby o 

najmenej 20 % (resp. 10 % v 

marci) 

Len pre SZČO, ktorá bola 

nemocensky a dôchodkovo 

poistená v období do 31. 

marca 2020 a poistenie jej 

trvá aj po tomto dni, alebo 

SZČO ktorá čerpá tzv. 

odvodové prázdniny. 

Žiadosť za mesiac marec 

2020 je potrebné predložiť 

do 15.5.2020.  

Žiadosť o príspevok za apríl 

a máj je potrebné predložiť 

do konca kalendárneho 

mesiaca, ktorý nasleduje po  

Podmienkou je predloženie 

žiadosti o poskytnutie 

príspevku na miestne 

príslušný úrad práce, v 

ktorého územnom obvode 

SZČO prevádzkuje alebo 

vykonáva samostatnú 

zárobkovú činnosť. Žiadosť 
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  Nárok na príspevok nemá 

SZČO, ktorá má súbežne 

uzatvorený pracovný pomer, 

alebo SZČO, ktorá má 

zrušenú alebo pozastavenú 

živnosť. 

Nárok na príspevok nemá 

spoločnosť s ručením 

obmedzením, ktorá nemá 

zamestnancov.  

Pokles tržieb sa vypočíta 

jedným z 3 spôsobov, ktorý 

si zvolí žiadateľ (SZČO):  

- tržba za vykazovaný 

mesiac s tržbou za 

rovnaký mesiac 

predchádzajúceho roka 

(marec 2020 vs. marec 

2019); 

- priemer tržby v roku 

2019 (t.j. 1/12 tržieb za 

rok 2019) s tržbou za 

vykazovaný mesiac. Iba 

ak sa vykonávala 

zárobková činnosť celý  

mesiaci, za ktorý 

zamestnávateľ, resp. SZČO 

žiada o poskytnutie 

príspevku (31.5. 

a 30.6.2020).  

Príspevok sa poskytuje od 

13. marca 2020 do konca 

kalendárneho mesiaca v 

ktorom bude rozhodnutie 

Úradu verejného 

zdravotníctva SR zrušené. 

Koniec lehoty na 

poskytovanie príspevku je 

určený najneskôr do 

31.12.2020 bez ohľadu na 

rozhodnutie ÚVZSR. 

Žiadosti je možné podávať 

od 8.4.2020. 

O poskytnutie bude možné 

žiadať aj za mesiace jún a júl 

2020. A to na základe 

uznesenia vlády č. 360 zo 

dňa 20.5.2020, zverejneného 

26.5.2020.  

sa predkladá elektronicky, 

spolu s výkazom 

a vyhlásením.  Výnimočne aj 

poštou/osobne. Dokumenty 

sú dostupné na 

https://www.pomahameludo

m.sk/ 

Maximálna výška príspevku 

za mesiac marec 2020 je 

určená podľa poklesu tržieb:   

- menej ako 10 % bez 

príspevku  

- 10 – 19,99 % sumou 90 

EUR,  

- 20 – 29,99 % sumou 150 

EUR, 

- 30 – 39,99 % sumou 210 

EUR,  

- 40 a viac % sumou 270 

EUR. 

Maximálna výška príspevku 

za apríl a máj 2020 je určená 

podľa poklesu tržieb:   

- menej ako 20 % bez  

 

https://www.pomahameludom.sk/
https://www.pomahameludom.sk/
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  rok 2019; 

- tržba za február 2020 s 

tržbou za vykazovaný 

mesiac. Ak sa 

vykonávala zárobková 

činnosť len časť r.2019 

a SZČO začala 

vykonávať činnosť 

najneskôr k 1.2.2020 

 príspevku  

- od 20 – 39,99 % sumou 

180 EUR, 

- od 40 – 59,99 % sumou 

300 EUR,  

- od 60 – 79,99 % sumou 

420 EUR, 

- 80 % a viac sumou 540 

EUR 

Náhrada mzdy 

zamestnanca pre 

zamestnávateľov, vrátane 

SZČO, ktorým poklesli 

tržby alebo ktorí nemôžu 

prideľovať prácu z dôvodu 

prekážky na strane 

zamestnávateľa (opatrenie 

č. 3) 

Zamestnávatelia, vrátane 

SZČO ktorí nemôžu 

zamestnancom prideľovať 

prácu z dôvodu prekážky na 

strane zamestnávateľa (a 

neboli priamo uzavretí 

rozhodnutím ÚVZSR) alebo 

ktorým poklesli tržby.  

Nevzťahuje sa na subjekty 

verejnej správy a na 

spoločnosti s ručením 

obmedzením bez 

zamestnancov.   

 

Podmienkou poskytnutia je 

záväzok zamestnávateľa, že 

dva mesiace po mesiaci, za 

ktorý žiada príspevok, 

neskončí pracovný pomer, 

resp. neurobí právny úkon, 

ktorým by skončil pracovný 

pomer so zamestnancom 

výpoveďou alebo dohodou z 

dôvodov uvedených v § 63 

ods. 1 písm. a) a b) 

Zákonníka práce. 

Príspevok len pre 

zamestnancov v pracovnom 

pomere s dňom nástupu do 

práce najneskôr 1.3.2020. 

Žiadosť je možné podávať od 

17.4.2020. 

Žiadosť za mesiac marec 

2020 je potrebné predložiť 

do 15.5.2020.  

Žiadosť za apríl a máj je 

potrebné predložiť do konca 

kalendárneho mesiaca, ktorý 

nasleduje po mesiaci, za 

ktorý zamestnávateľ, resp. 

SZČO žiada o poskytnutie 

príspevku (31.5. 

a 30.6.2020).  

Príspevok sa poskytuje od 

13. marca 2020 do konca 

Toto opatrenie je realizované 

na základe projektu „Prvá 

pomoc“ na podporu udržania 

zamestnanosti v čase 

vyhlásenej mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu a 

odstránením ich následkov 

schváleného vládou SR 

uznesením č. 178 zo dňa 31. 

marca 2020.  

Podmienky boli oficiálne  

stanovené až 17.4.2020. 

Podmienkou poskytnutia 

príspevku je aj povinnosť 

zamestnávateľa predložiť 
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  Nie pre zamestnancov, ktorí 

čerpajú dovolenku alebo  

poberajú dávky sociálneho 

zabezpečenia (PN alebo 

OČR) a nie pre 

zamestnancov, ktorí 

nevykonávajú prácu 

v pracovnom pomere (tzv. 

dohodári, konatelia bez 

prac.zmluvy) 

Výška príspevku závisí od 

režimu, ktorý si zvolí 

zamestnávateľ.  

Zvolený režim platí na celé 

obdobie poskytovania 

príspevku: 

1. režim tzv. kurzarbeit – 

príspevok na náhradu 

mzdy zamestnanca, 

ktorý je na prekážkach 

v práci na strane 

zamestnávateľa.  

Výška príspevku sa rovná 

náhrade mzdy uhrádzanej  

kalendárneho mesiaca v 

ktorom bude rozhodnutie 

Úradu verejného 

zdravotníctva SR zrušené. 

Koniec lehoty na 

poskytovanie príspevku je 

určený najneskôr do 

31.12.2020 bez ohľadu na 

rozhodnutie ÚVZSR. 

O poskytnutie bude možné 

žiadať aj za mesiace jún a júl 

2020. A to na základe 

uznesenia vlády č. 360 zo 

dňa 20.5.2020, zverejneného 

26.5.2020.  

 

 

- údaj o stave zamestnancov 

k 31.3.2020, 

- údaj, že k 31.12.2019 nebol 

podnikom v ťažkostiach. 

Zamestnávateľ môže počas 

poskytovania príspevku 

zvýšiť počet svojich 

zamestnancov, avšak na 

týchto zamestnancov 

príspevok nebude 

poskytnutý. 

Zamestnávateľ nemôže počas 

poskytovania príspevku 

presunúť zamestnanca, na 

ktorého si uplatní príspevok 

na inú prevádzku, ak má 

zamestnávateľ viac 

prevádzok. 

Príspevok sa neposkytuje na 

podporu udržania 

pracovného miesta 

zamestnanca, na ktorého 

zamestnávanie bol na to isté 

obdobie poskytnutý iný  
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  zamestnávateľom: 

a) pri 80 % náhrade mzdy 

štát preplatí náhradu 

v celom rozsahu (80 % 

priemerného zárobku) 

b) ak náhrada mzdy menej 

ako 80 % a viac ako 60 

% (kolektívne zmluvy), 

štát preplatí náhradu 

mzdy v rozsahu, ktorú 

zamestnávateľ vypláca 

zamestnancovi.  

Maximálna výška náhrady 

mzdy v tomto režime je 880 

Eur. 

Zamestnávateľ v režime 

kurzarbeit nemusí 

preukazovať pokles tržieb.  

2. Režim pokles tržieb - 

zamestnávateľ 

preukáže pokles tržieb.  

Výška náhrady mzdy závisí 

od poklesu tržieb.  

 príspevok na mzdu/celkovú 

cenu práce zamestnanca v 

rámci iných nástrojov 

aktívnych opatrení na trhu 

práce (napr. opatrenie č.1 

vyššie).  
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  Maximálna výška príspevku 

za mesiac marec 2020 je 

určená podľa poklesu tržieb:   

- 10 – 19,99 % sumou 90 

EUR,  

- 20 – 29,99 % sumou 150 

EUR, 

- 30 – 39,99 % sumou 210 

EUR,  

- 40 a viac % sumou 270 

EUR. 

Maximálna výška príspevku 

za apríl a máj 2020 je určená 

podľa poklesu tržieb:   

- menej ako 20 % bez 

príspevku  

- od 20 – 39,99 % sumou 

180 EUR, 

- od 40 – 59,99 % sumou 

300 EUR,  

- od 60 – 79,99 % sumou 

420 EUR, 

- 80 % a viac sumou 540 

EUR 
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  Pokles tržieb sa vypočíta 

jedným z 3 spôsobov, ktorý 

si zvolí žiadateľ :  

- tržba za vykazovaný 

mesiac s tržbou za 

rovnaký mesiac 

predchádzajúceho roka 

(marec 2020 vs. marec 

2019); 

- priemer tržby v roku 

2019 (t.j. 1/12 tržieb za 

rok 2019) s tržbou za 

vykazovaný mesiac. Iba 

ak sa vykonávala 

zárobková činnosť celý 

rok 2019; 

- tržba za február 2020 s 

tržbou za vykazovaný 

mesiac. Ak sa 

vykonávala zárobková 

činnosť len časť r.2019, 

a činnosť začali 

vykonávať najneskôr 

1.2.2020.  

Podmienkou v režime tržieb 

je, že zamestnanec nemal  
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  viac ako 50 % fondu 

mesačného pracovného času 

prekážku na strane 

zamestnanca alebo nečerpal 

dovolenku. 

  

Paušálny príspevok na 

náhradu straty príjmu pre 

vybrané SZČO a osobitne 

niektoré fyzické osoby 

(opatrenie č. 4) 

SZČO, ktorá od 13.03.2020  

- nemá žiaden iný príjem 

(z podnikateľskej, 

nepodnikateľskej a 

závislej činnosti) 

-  a ktorá prerušila 

vykonávanie/prevádzko

vanie svojej činnosti  

- a nepozastavila alebo 

nezrušila oprávnenie na 

jej vykonávanie / 

prevádzkovanie.  

Za SZČO sa považuje 

fyzická osoba, ktorá je 

jediným spoločníkom v 

spoločnosti s ručením 

obmedzeným, ktorej zisk po 

zdanení za rok 2019 

nepresiahol 9 600 Eur a jej  

Podmienkou vyplatenia 

príspevku je, že ide o 

- SZČO ktorej nevznikla 

povinnosť nemocenského 

a dôchodkového 

poistenia, a ktorá nečerpá 

odvodové prázdniny. 

Fyzická osoba, ktorá sa 

považuje za SZČO musí 

spĺňať osobitné podmienky: 

- je konateľom v tejto 

spoločnosti s ručením 

obmedzeným a nie 

zároveň je jej 

zamestnancom  

- nie je spoločníkom v inej 

s.r.o. 

Výška príspevku je vo výške 

105 eur za mesiac marec 

Žiadosť je možné podávať od 

23.4.2020. 

Žiadosť za mesiac marec 

2020 je potrebné predložiť do 

15.5.2020.  

Žiadosť za apríl a máj je 

potrebné predložiť do konca 

kalendárneho mesiaca, ktorý 

nasleduje po mesiaci, za 

ktorý zamestnávateľ, resp. 

SZČO žiada o poskytnutie 

príspevku (31.5. 

a 30.6.2020).  

Príspevok sa poskytuje od 

13. marca 2020 do konca 

kalendárneho mesiaca v 

ktorom bude rozhodnutie 

Úradu verejného 

zdravotníctva SR zrušené. 

Toto opatrenie je realizované 

na základe projektu „Prvá 

pomoc“ na podporu udržania 

zamestnanosti v čase 

vyhlásenej mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu a 

odstránením ich následkov 

schváleného vládou SR 

uznesením č. 178 zo dňa 31. 

marca 2020.  

Podmienky boli oficiálne  

stanovené až 23.4.2020. 

Za príjem sa na účely 

tohoto opatrenia považuje 

aj dôchodok (starobný, 

predčasný starobný, 

invalidný, čiastočný 

invalidný aj výsluhový): 
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 kumulatívny obrat bol min. 

2.400 Eur. (jednoosobová 

s.r.o.)  

 

2020 a vo výške 210 eur za 

mesiac apríl a máj 2020. 

Koniec lehoty na 

poskytovanie príspevku je 

určený najneskôr do 

31.12.2020 bez ohľadu na 

rozhodnutie ÚVZSR. 

O poskytnutie bude možné 

žiadať aj za mesiace jún a júl 

2020. A to na základe 

uznesenia vlády č. 360 zo 

dňa 20.5.2020, zverejneného 

26.5.2020.  

 

 

Fyzická osoba čestným 

vyhlásením prehlasuje, že 

nemá žiaden iný príjem a že 

je oprávneným žiadateľom 

pre tento príspevok. 

Ak jednoosobová s.r.o. 

začala prevádzkovať činnosť 
v priebehu roka 2019, na 

účely určenia zisku platí,že: 

 

- zisk po zdanení za počet 

kalendárnych mesiacov 
vykonávania činnosti 

nepresiahol hodnotu 9 

600 eur/12xpočet 

mesiacov existencie a 

zároveň jej kumulatívny 
obrat bol minimálne 2 

400 eur/12xpočet 

kalendárnych mesiacov 

vykonávania činnosti do 

konca roka 2019.  
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SOS dotácia pre fyzické 

osoby, ktoré v čase 

vyhlásenia krízovej situácie 

nemajú žiadny príjem. 

Fyzická osoba, ktorá z 

dôvodu krízovej situácie  

- nevykonáva činnosť, 

ktorá zakladá nárok na 

príjem zo závislej 

činnosti, z podnikania 

alebo z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti, 

- túto činnosť vykonávala 

pred dňom vyhlásenia 

krízovej situácie 

(12.3.2020)  

a nemá príjem, ktorý je 

predmetom dane z príjmov 

fyzickej osoby. 

Splnenie podmienok 

(nevykonávanie činnosti, 

činnosť aj pred krízovou 

situáciou, žiaden príjem) 

muselo nastať alebo trvať 

- v mesiaci marec 

najmenej od 12.3.2020, 

resp. minimálne 10 

kalendárnych dní; 

- v mesiaci apríl od 

1.4.2020, resp. 

minimálne 15 

kalendárnych dní 

Z dotácie sú vylúčení  

-  poberatelia starobného 

dôchodku, predčasného 

starobného dôchodku, 

invalidného dôchodku, 

nemocenskej dávky, 

dávky v 

nezamestnanosti, 

výsluhového dôchodku, 

invalidného výsluhového 

dôchodku, dávky 

nemocenského  

Žiadosť za mesiac marec a 

apríl 2020 sa predkladajú do 

15.5.2020.  

O dotáciu je možné žiadať od 

1.5.2020. 

 

 

Dotácia na podporu 

humanitárnej pomoci pre 

fyzickú osobu podľa § 3 

nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 103/2020 Z. z. o 

niektorých opatreniach v 

oblasti dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v čase 

mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19.  

V prípade, že žiadateľ 

neoznámi ministerstvu do 

20.5.2020 zmenu 

skutočností, t. j. že opätovne 

vykonáva činnosť s nárokom 

na príjem, ministerstvo má za 

to, že nárok na dotáciu trvá aj 

za mesiac máj a dotáciu 

vyplatí do 15. dňa 

nasledujúceho mesiaca. 
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  zabezpečenia alebo 

obdobnej dávky zo 

zahraničia 

- príjemcovia pomoci v 

hmotnej núdzi, 

poberatelia rodičovského 

príspevku alebo 

príspevku na opatrovanie 

- žiadatelia o poskytnutie 

finančného príspevku v 

rámci projektu „PRVÁ 

POMOC“ (opatrenia). 

Výška dotácie je paušálne 

určená na 105 Eur za mesiac 

marec a 210 Eur za každý 

mesiac až do skončenia 

krízovej situácie alebo 

zmeny sociálno-ekonomickej 

situácie žiadateľa. 

  

Odklad splatnosti odvodov 

(poistného, preddavok na 

poistné, povinné príspevky 

a príspevky) za marec 2020 

na 31.7.2020 

Zamestnávateľ, samostatne 

zárobkovo činná osoba, ktorá 

je povinne nemocensky a 

dôchodkovo poistená, ktorí 

vykazujú pokles čistého 

obratu alebo príjmov o 40 % 

a viac. Výnimka pri 

Sociálne poistenie: Vláda 

nariadením vlády ustanoví 

spôsob určenia poklesu 

čistého obratu a príjmov z 

podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej 

činnosti. 

Poistné, preddavok na 

poistné, povinné príspevky a 

príspevky za marec 2020 sú 

splatné v termíne do 

31.7.2020.  

Príjemca dávky, ktorý  

Opatrenie prijaté v podobe 

zákona č. 68/2020 účinného 

od 6.4.2020.Nariadenie vlády 

č. 76/2020, ktoré ustanovuje 

spôsob určenie poklesu je 

účinné od 9.4.2020.  

Toto nariadenie vlády  
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 povinnom príspevku pri 

starobnom dôchodkovom 

poistení. 

Zdravotné poistenie: 

Medziročný poklesu čistého 

obratu a príjmov z 

podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej 

činnosti o 40 %. Detaily určí 

nariadenie vlády ako pri 

sociálnom poistení. 

Starobné dôchodkové 

poistenie: Automatický 

posun splatnosti bez nutnosti 

poklesu.  

Doplnkové dôchodkové 

sporenie: Na posun 

splatnosti k 31.7.2020 sa 

vyžaduje splnenie 

podmienok ako pri 

sociálnom poistení. Lehota 

splatnosti príspevkov 

dohodnutá v 

zamestnávateľskej zmluve 

alebo kolektívnej zmluve sa 

nepoužije 

nezaplatí poistné (Sociálna 

poisťovňa) do 31.7.2020, je 

povinný vrátiť dávku alebo 

jej časť odo dňa, od ktorého 

mu nepatrila alebo nepatrila 

v poskytovanej sume, ak je 

vyššia ako 5 eur. 

Poistné na sociálne poistenie 

za marec 2020 + máj 2020 je 

splatné v termíne do 31. 

decembra 2020 (apríl viď 

opatrenie nižšie). 

 

 

 

môže určiť ďalšie obdobie, 

v ktorom dôjde k posunu 

splatnosti poistného 

a preddavku na poistné. 

Zároveň môže určiť termíny 

splatnosti počas tohto 

obdobia. 

Povinnosť platiť poistné na 

sociálne poistenie za marec + 

máj 2020 trvá aj v prípade 

zániku platiteľa pojistného 

(ak v čase platenia poistného 

už platiteľ poistného nie je 

zamestnávateľom , povinne 

nemocensky poistenou a 

povinne dôchodkovo 

poistenou samostatne 

zárobkovo činnou osobou). 
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Odpustenie povinnosti 

platiť časť odvodov 

(poistné SP, povinné 

príspevky SDS a príspevky 

DDS) v mesiaci apríl 2020 

pre vybrané subjekty 

Zamestnávateľ, samostatne 

zárobkovo činná osoba, ktorá 

je povinne nemocensky a 

dôchodkovo poistená , ktorí 

v 04/2020 mali uzatvorenú 

prevádzku na základe 

rozhodnutia príslušného 

orgánu najmenej na 15 dní 

Uzatvorenie prevádzky 

v mesiaci apríl 2020 po dobu 

najmenej 15 dní. 

Uzatvorenie prevádzky na 

základe rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva. 

Povinnosť preukázať 

Sociálnej poisťovni splnenie 

podmienky uzavretia 

prevádzky na základe 

Vyhlásenia. 

Vyhlásenie o uzatvorení 

prevádzky sa predkladá 

Sociálnej poisťovni 

najneskôr do 8.5. 2020. 

Opatrenie je účinné na 

základe zákona č. 95/2020 

Z.z. účinného od 25.4.2020. 

Zákon neráta s odpustením 

povinnosti 

Nariadenie home office 

zamestnancovi / právo 

zamestnanca na home 

office 

Zamestnanec, ktorého druh 

vykonávanej práce umožňuje 

prácu z domácnosti.  

Trvanie mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu, 

vrátane dvoch mesiacov od 

ich odvolania.  

Vydané a účinné opatrenia 

Úradu verejného 

zdravotníctva na 

predchádzanie vzniku a 

šíreniu prenosných ochorení, 

prípadne na opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia. 

Právo zamestnanca sa môže  

Nariadenie home office 

zamestnancovi  / právo 

zamestnanca na home 

office 

Zamestnanec, ktorého druh 

vykonávanej práce umožňuje 

prácu z domácnosti.  
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  uplatniť, len ak na strane 

zamestnávateľa nie sú vážne 

prevádzkové dôvody, ktoré 

neumožňujú výkon práce 

z domácnosti. 

  

Skrátenie lehôt pri 

určovaní rozvrhu práce 

a pri nariadení dovolenky 

zamestnancom  

Zamestnávatelia bez 

obmedzenia 

Rozvrhnutie pracovného 

času môže zamestnávateľ 

oznamovať 2 dni vopred, 

namiesto doterajších 7 dní. 

So súhlasom zamestnanca aj 

kratšia doba. 

 

Oznámenie o nariadení 

čerpania dovolenky 

zamestnancovi najmenej 7 

dní vopred, namiesto 

pôvodných 14 dní. 

Pri tzv. zostatkovej 

dovolenke (nevyčerpanej 

z minulého roka), oznámenie 

najmenej 2 dni vopred. So 

súhlasom zamestnanca aj 

kratšie lehoty. 

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu, 

vrátane dvoch mesiacov od 

ich odvolania.  

Zavedené novelou 

Zákonníka práce č. 66/2020 

schválenou Národnou radou 

SR dňa 2.4.2020. Účinnosť 

nadobudla novela 

vyhlásením v Zbierke 

zákonov SR dňa 04.04.2020. 
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Zákaz výpovede 

zamestnancom 

v karanténe, izolácii a pri 

prekážkach v ošetrovanie 

chorého člena rodiny alebo 

celodenná starostlivosti o 

fyzickú osobu podľa 

osobitného predpisu. 

Zamestnanec Len ak je zamestnanec 

- v karanténe alebo 

izolácií, 

- pri prekážkach v práci na 

jeho strane 

- osobné a celodenné 

ošetrovanie chorého 

člena rodiny alebo 

celodenná starostlivosti 

o fyzickú osobu 

Zákaz sa vzťahuje na 

dotknutých zamestnancov 

len počas trvania 

mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu, vrátane 

dvoch mesiacov od ich 

odvolania. Začiatok až od 

vyhlásenia novely Zákonníka 

práce schválenou Národnou 

radou SR dňa 2.4.2020 

v Zbierke zákonov SR, 

očakávame k 06.04.2020. 

Na zamestnanca v karanténe, 

izolácií alebo ktorý 

nevykonáva prácu pre 

dôležité osobné prekážky na 

jeho strane - osobné a 

celodenné ošetrovanie 

chorého člena rodiny alebo 

celodenná starostlivosti 

o fyzickú osobu, sa vzťahuje 

zákaz výpovede ako pri 

práceneschopnom 

zamestnancovi. 

Pri návrate takého 

zamestnanca do práce je 

zamestnávateľ povinný 

zaradiť ho na pôvodnú prácu 

a pracovisko.  

Ak zaradenie na pôvodnú 

prácu a pracovisko nie je 

možné, zamestnávateľ je 

povinný zaradiť ho na inú 

prácu zodpovedajúcu 

pracovnej zmluve. 
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Nové prekážky na strane 

zamestnávateľa a zníženie 

náhrady mzdy na 80 % 

priemerného zárobku 

Zamestnanec, ktorého 

zamestnávateľ zastavil alebo 

obmedzil svoju činnosť 

O prekážku na strane 

zamestnávateľa pôjde vtedy, 

ak 

zastavenie alebo obmedzenie 

činnosti zamestnávateľa na 

základe rozhodnutia 

príslušného orgánu (napr. 

nariadenie vlády, Opatrenie 

Úradu verejného 

zdravotníctva). Teda priamo, 

alebo ak 

- zastavenie alebo 

obmedzenie jeho 

činnosti, ktoré je 

dôsledkom vyhlásenia 

mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu.   

Povinnosť zamestnávateľa 

nahradiť zamestnancovi pri 

uvedených prekážkach 80 % 

priemerného zárobku, 

namiesto súčasných 100%. 

Náhrada mzdy nesmie byť 

nižšia než minimálna mzda. . 

Platí len počas trvania 

mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu, vrátane 

dvoch mesiacov od ich 

odvolania. 

Nevzťahuje sa na 

zamestnancov subjektov 

hospodárskej mobilizácie, 

v ktorých bola uložená 

pracovná povinnosť (napr. 

poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti).   

Podľa nášho názoru sa toto 

opatrenie nebude týkať 

zamestnávateľov, ktorých 

činnosť v dôsledku pandémie 

COVID-19.nebola 

obmedzená vôbec, alebo bola 

obmedzená, avšak nie v 

dôsledku pandémie. Máme 

za to, že schválené znenie 

cieli na situáciu, že už 

samotné vyhlásenie 

mimoriadnej situácie, či 

núdzového stavu samo o 

sebe spôsobí, že 

zamestnávateľ svoju činnosť 

obmedzí alebo zastaví (napr. 

zákaz dovozu tovaru 

zamestnávateľovi, ktorý 

spracúva). Pokles tržieb bude  
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  Možnosť poskytnúť náhradu 

mzdy minimálne 60% 

priemerného zárobku, po 

predchádzajúcej dohode 

zamestnávateľa so 

zástupcami zamestnancov 

 iba ako následok obmedzenia 

alebo zastavenia činnosti, nie 

jej príčina.   

Uvedené opatrenie 

neznamená možnosť 

celoplošne znížiť mzdy 

zamestnancov, ale ide o 

zníženie náhrady mzdy pre 

zamestnancov, ktorí sú na 

prekážkach v práci na strane 

na strane zamestnávateľa, t.j. 

pre tých zamestnancov, ktorí 

sú doma a nepracujú.   

Zavedené novelou 

Zákonníka práce č. 66/2020 

schválenou Národnou radou 

SR dňa 2.4.2020. Účinnosť 

nadobudla novela 

vyhlásením v Zbierke 

zákonov SR dňa 04.04.2020. 
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1.3 Podpora bankového sektoru 

Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Antikorona schéma 

bankových záruk 

a úrokových dotácií – 

„Nástroj zvýhodnených 

úverov pre MSP v dôsledku 

COVID-19“ 

Malé a stredné podniky 

(MSP) 

MSP budú môcť využívať 

zvýhodnené bankové úvery 

poskytované komerčnými 

bankami s ručením štátu cez 

Slovak Investment Holding 

(SIH). 

Max. výška úveru bude 

1.180.000 EUR, záruka SIH 

do 80% úveru, splatnosť od 

36 do 48 mesiacov (vrátane 

odkladu splátok, s 

možnosťou odloženia o 12 

mesiacov hneď), a úroková 

sadzba bude znížená o 50% 

menšiu maržu banky 

a o úhradu takto zníženej 

úrokovej sadzby až do 

výšky 4% prostredníctvom 

SIH namiesto dlžníka 

(MSP), bez poplatku za 

poskytnutie úveru. Pomoc na 

podnik nesmie presiahnuť 

200.000 EUR. 

Oprávnení žiadatelia sú (i) 

MSP zriadené a podnikajúce 

Banky majú lehotu na 

zapojenie sa do programu do 

04.05.2020 a spustenie 

programu sa očakáva v máji 

– júni 2020 

Objem zdrojov použitých na 

krytie záruk má byť 500 mil. 

EUR mesačne. 

Finálne úrokové sadzby sa 

očakávajú vo výške 0-2%. 

MSP budú mať právo na 

bonifikáciu úrokov ak (i) 

počas prvých 12 mesiacov 

udržia priemernú 

zamestnanosť riadnych 

zamestnancov a (ii) splatia 

záväzky na sociálnych / 

zdravotných odvodoch 

z tohto úveru, ak boli v čase 

jeho poskytnutia po 

splatnosti viac ako 1 mesiac. 

Táto prvá finančná pomoc je 

upravená v § 25 zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19. 
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  na území SR (vrátané BA 

kraja), (ii) ktoré sa 

nekvalifikujú ako „podnik v 

ťažkostiach“ (ak sú staršie 

ako 3 roky), (iii) nespadajú 

do najvyššej ratingovej 

kategórie kreditného rizika 

(podľa hodnotenia banky), 

(iv) nepôsobia v oblasti 

rybolovu a akvakultúry /  

prvovýroby 

poľnohospodárskych 

výrobkov, (v) nemajú 

nedoplatky voči Sociálnej 

poisťovni alebo zdravotným 

poisťovniam po splatnosti 

viac ako 180 dní a (vi) nie sú 

v konkurze alebo 

reštrukturalizácii. Môžu sa 

aplikovať ďalšie podmienky. 

MSP budú môcť zvýhodnené 

úvery používať na (i) 

obstaranie hmotného a 

nehmotného majetku 

súvisiaceho s udržaním 

alebo zvýšením počtu  
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  pracovných miest (vrátane 

prevodu vlastníckych práv a 

prevádzkového kapitálu), (ii) 

ako prevádzkový kapitál 

súvisiaci s udržaním alebo 

zvýšením počtu pracovných 

miest a so založením, 

posilnením alebo rozšírením 

podnikateľskej činnosti 

(napr. nákupy energií, 

tovarov, zásob), ako (iii) 

prevádzkový kapitál 

súvisiaci s udržaním alebo 

zvýšením počtu pracovných 

miest aj na podporu 

osobitného prístupu k 

znevýhodneným sociálnym 

skupinám, a ako (iv) 

prevádzkový kapitál pre 

MSP s obmedzeným 

prístupom ku kapitálu kvôli 

COVID-19 kríze. 

 . 
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Odklad splátok úverov Fyzické osoby občania 

(spotrebitelia) aj 

podnikatelia, a právnické 

osoby malí zamestnávatelia  

Bezodplatný odklad splátok 

úverov (istiny aj úrokov) 

povolí banka automaticky na 

základe elektronicky podanej 

žiadosti o max. 9 mesiacov 

odo dňa splatnosti najbližšej 

neuhradenej splátky. Odloží 

sa splatnosť aj poslednej 

neuhradenej splátky, ktorej 

splatnosť nastala v období 

nie viac ako 30 dní pred 

podaním žiadosti o odklad (v 

takom prípade sa lehota 

odkladu ráta od dňa 

splatnosti tejto staršej 

splátky). 

Odklad splátok poskytnutých 

iným veriteľom (finančnou 

inštitúciou) ako bankou / 

pobočkou zahraničnej banky 

sa povoľuje max. na 3 

mesiace (hl. lízingové 

spoločnosti, spoločnosti 

splátkového predaja) 

s možnosťou predĺženia  

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou novely zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

30a až 30m). 
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  o ďalšie 3 mesiace. 

Žiadosť môže byť 

odmietnutá, ak bol dlžník 

v čase jej podania (i) 

v omeškaní voči veriteľovi 

v takomto úvere viac ako 30 

dní pred podaním žiadosti 

o odklad, (ii) v omeškaní 

voči veriteľovi v inom úvere 

viac ako 30 dní so sumou 

aspoň 100 EUR, resp. (iii) 

v stave zlyhania. 

Veriteľ je povinný žiadosť 

vybaviť v lehote 30 dní. Za 

obdobie odkladu sa dlh stále 

úročí. 

Povolený odklad splátok 

nebude znamenať pre 

dlžníka negatívny záznam, 

t. j. neráta sa do jeho 

zlyhania a nezhoršuje jeho 

kreditnú kvalitu. 
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Prerušenie konaní 

a predĺženie lehôt 

Národnou bankou 

Slovenska 

Dohliadané subjekty NBS 

a iné dotknuté subjekty 

NBS má možnosť prerušiť 

konania či predĺžiť lehoty 

z dôvodov COVID-19 

krízovej situácie. 

Dohliadané subjekty a iné 

dotknuté subjekty majú 

možnosť podávať žiadosti, 

vyjadrenia, opravné 

prostriedky NBS 

elektronicky s 

kvalifikovaným 

elektronickým podpisom 

prostredníctvom ústredného 

portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk (a to aj ak 

sa vyžadujú originály alebo 

úradne osvedčené kópie 

listín). 

Do 30 dní od skončenia 

COVID-19 mimoriadneho 

stavu sú predmetné subjekty 

povinné doložiť prílohy 

žiadosti, vyjadrenia alebo 

opravného prostriedku 

spôsobom, ktorý je inak 

normálne vyžadovaný (t. j. 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

26 a nasl.). 

 

http://www.slovensko.sk/
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  originály alebo úradne 

osvedčené kópie listín), 

pričom za porušenie tejto 

povinnosti alebo dodanie 

sfalšovaných listín môže 

NBS uložiť pokutu až do 

výšky 500.000 EUR. 

  

Zvýšenie limitu 

bezkontaktných platieb 

Platiaci prostredníctvom 

bezkontaktných platobných 

kariet 

Limit na jednotlivú platbu sa 

zvýši z 20 EUR na 50 EUR, 

a pri opakovaných alebo 

kumulatívnych platbách na 

150 EUR. 

Počas trvania mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu v 

súvislosti s COVID-19 

Toto opatrenie bolo prijaté 

formou novely zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

30n). 
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1.4 Daňové opatrenia 

Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Posunutie lehôt na podanie 

daňových priznaní k  dani 

z príjmov, lehôt na 

oznámenia o zrazení a 

odvedení dane z príjmov 

poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, hlásení a 

ročných zúčtovaní za 

zamestnancov, a na 

zaplatenie týchto daní  

Daňové subjekty Ustanovuje sa špeciálna 

lehota na podanie daňového 

priznania k dani z príjmov 

pre právnické aj fyzické 

osoby, a aj na zaplatenie 

dane, do konca mesiaca 

nasledujúceho po skončení 

COVID-19 mimoriadnej 

situácie.  

Stále existuje možnosť 

predĺžiť si takúto špeciálnu 

lehotu o 3 resp. 6 

kalendárnych mesiacov ako 

tomu bolo pri riadnej lehote. 

Obdobne tieto predĺženia do 

konca mesiaca nasledujúceho 

po skončení COVID-19 

mimoriadnej situácie platia aj 

pre podávanie oznámenia o 

zrazení a odvedení dane z 

príjmov poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti, 

hlásení a ročných zúčtovaní 

za zamestnancov, a na 

zaplatenie príslušných súm. 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Všetky ďalšie povinnosti 

určené pre podanie daňového 

priznania a zaplatenie dane, 

spôsob podania daňového 

priznania, osoby povinné 

podávať daňové priznanie a 

pod., zostávajú platné. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

21 a nasl.). 
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  Posúva sa aj plnenie 

povinnností - lehôt podľa 

zákona o účtovníctve, ako aj 

napr. povinnosť uloženia 

účtovných dokumentov do 

registra účtovných závierok 

do konca 3. mesiaca po 

skončení COVID-19 

mimoriadnej situácie alebo 

do lehoty na  podanie 

daňového priznania. 

 . 

Liberalizácia limitov pre 

odpočet daňových strát  

Daňové subjekty 

s neuplatnenými daňovými 

stratami za roky 2015 - 2018  

Neuplatnené daňové straty 

vykázané za zdaňovacie 

obdobia ukončené v rokoch 

2015 – 2018 môžu daňové 

subjekty odpočítať najviac v 

úhrnnej výške 1.000.000 

EUR od základu dane z 

príjmov, ak posledný deň 

lehoty na podanie daňového 

priznania k dani z príjmov 

uplynie v období od 

01.01.2020 do 31.12.2020.  

Daňová strata sa odpočíta 

postupne od najskoršej 

vykázanej straty po 

Zdaňovacie obdobia, ktorých 

lehota na podanie daňového 

priznania uplynie medzi 

01.01.2020 do 31.12.2020 (a 

pri hospodárskom roku 

končiacom najskôr 

31.10.2019). 

Opatrenie bolo prijaté 

formou novely zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

24b). 

  



 

 

 

39 

 

Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

  naposledy vykázanú stratu. 

Pri daňovníkoch s 

hospodárskym rokom sa 

takýto odpočet daňovej straty 

bude môcť uplatniť v 

daňovom priznaní za 

zdaňovacie obdobie končiace 

najskôr 31.10.2019. 

  

Urýchlené vracanie 

daňových preplatkov 

Daňové subjekty s nárokom 

na vrátenie preplatkov 

Daňové preplatky sa budú 

vracať do 40 dní od konca 

kalendárneho mesiaca, v 

ktorom bolo podané daňové 

priznanie k dani z príjmov 

alebo do 40 dní od 

31.03.2020,, ak bolo daňové 

priznanie za 2019 podané do 

12.03.2020. 

Zavádza sa nový správny 

delikt pri znížení urýchlene 

vyplateného daňového 

preplatku v dôsledku daňovej 

kontroly, dodatočného alebo 

opravného daňového 

priznania, kedy sa daňovému 

subjektu uloží finančná 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou novely zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

10a a § 12 ods. 4 až 5). 
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  sankcia vo výške 100% 

rozdielu medzi pôvodne 

vráteným vyšším preplatkom 

a preplatkom, ktorý mal byť 

v skutočnosti vrátený. 

  

Zrušenie sankcií za neskoré 

podanie dodatočného 

daňového priznania k  dani 

z príjmov 

Daňové subjekty Daňový subjekt sa zbaví 

zodpovednosti za porušenie 

povinnosti podať dodatočné 

daňové priznanie k dani 

z príjmov, ak lehota uplynula 

počas COVID-19 

mimoriadnej situácie, a ak si 

túto povinnosť daňový 

subjekt splní do konca 

mesiaca po skončení tejto 

mimoriadnej situácie. 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

12). 

Možnosť neplatenia 

preddavkov na daň z 

príjmov resp. platenia 

nižších preddavkov 

Daňové subjekty 

s povinnosťou platiť 

preddavky na daň z príjmov 

Daňové subjekty 

s povinnosťou platiť 

preddavky na daň z príjmov, 

splatné počas obdobia 

pandémie COVID-19, 

nebudú povinné platiť tieto 

preddavky za dané obdobie, 

ak za predchádzajúce 

obdobie poklesli tržby 

subjektu o 40% (na výpočet 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády  

Túto možnosť neplatenia 

preddavkov na daň z príjmov 

môže využiť aj daňový 

subjekt, ktorý má určené 

platenie preddavkov na daň z 

príjmov rozhodnutím 

správcu dane o platení 

preddavkov inak. 

Opatrenie bolo prijaté  
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  poklesu tržieb sa uplatňuje 

osobitný predpis, pričom 

základňou pre zistenie 

poklesu tržieb v príslušnom 

kalendárnom mesiaci alebo 

štvrťroku je rovnaké obdobie 

roka 2019). 

Neplatenie sa uplatňuje 

predložením vyhlásenia 

daňovníka o tom, že spĺňa 

podmienky aspoň 15 dní 

pred splatnosťou preddavkov 

a uplatní sa najskôr na 

preddavky splatné v máji 

2020. 

Ak daňovník toto vyhlásenie 

nepredloží do konca lehoty 

na podanie daňového 

priznania k dani z príjmov (v 

predĺženej lehote do konca 

mesiaca po skončení 

pandémie), bude platiť 

preddavky na daň z príjmov 

podľa daňového priznania 

podaného v termíne od 

01.01.2020 do konca  

SR v budúcnosti. formou novely zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

24a). 

Opatrenie k plateniu nižších 

preddavkov, ak nedošlo 

k odkladu preddavkov, bolo 

prijaté formou nariadenia 

Vlády SR č. 104/2020 Z. z. 

a vyhlásené v Zbierke 

zákonov SR (účinné) od dňa 

30.04.2020. 

Na základe tohto nariadenia 

Vlády SR, ak daňovník bude 

platiť nižšie preddavky počas 

pandémie, ako mu vyplýva 

z aktuálne podaného 

daňového priznania, rozdiel 

na dani doplatí v lehote do 

konca mesiaca po skončení 

pandémie. 

Ak daňovník preddavky na 

daň z príjmov v apríli 2020  
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  pandémie, ak (neplatí pre 

daňovníkov s platením 

preddavkov inak podľa 

rozhodnutia správcu dane): 

(i) posledný deň na 

podanie tohto daňového 

priznania uplynie počas 

pandémie, a 

(ii)  výška týchto 

preddavkov je nižšia 

ako výška vypočítaná 

podľa poslednej známej 

daňovej povinnosti 

(podľa 

predchádzajúceho 

daňového priznania). 

Ak zaplatené preddavky na 

daň z príjmov splatné od 

začiatku zdaňovacieho 

obdobia do konca 

kalendárneho mesiaca, v 

ktorom daňovník podal 

daňové priznanie k dani z 

príjmov, alebo do konca 

kalendárneho mesiaca, v 

ktorom uplynie lehota na 

 už zaplatil, a boli vyššie ako 

vyplýva z lex korona 

opatrení, môže požiadať 

o vrátenie rozdielu alebo si 

primerane znížiť 

preddavkovú povinnosť 

v ďalšom mesiaci. 

Po skončení obdobia 

pandémie účinnosť týchto 

opatrení zaniká a daňovníci 

budú platiť preddavky na 

základe posledného 

podaného daňového 

priznania (za rok 2019).   
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  podanie daňového priznania 

k dani z príjmov, ak 

daňovník do konca tejto 

lehoty daňové priznanie k 

dani z príjmov podá, sú 

vyššie ako vyplývajú z 

výpočtu podľa daňového 

priznania k dani z príjmov 

podaného v období od 

01.01.2020 do skončenia 

obdobia pandémie, použijú 

sa na budúce preddavky na 

daň z príjmov alebo sa na 

základe žiadosti daňovníka 

vrátia. 

Ak daňovník podal daňové 

priznanie k dani z príjmov do 

31.03.2020, správca dane 

vráti rozdiel v zaplatených 

preddavkoch na daň z 

príjmov v lehote do (i) 30 dní 

odo dňa podania žiadosti, ak 

túto žiadosť daňovník podal 

po 30.04.2020, (ii) 

31.05.2020, ak daňovník 

podal žiadosť podľa do  
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  konca apríla 2020. 

Žiadosť o vrátenie vyšších 

preddavkov podľa vyššie 

uvedeného sa môže podať aj 

opakovane. 

  

Oslobodenie dovážaného 

zdravotníckeho materiálu 

z tretích krajín od cla 

a DPH pre účely 

bezplatného pridelenia 

obetiam COVID-19 

Schválené charitatívne alebo 

dobročinné organizácie  

Ministerstvo vnútra SR je 

orgán príslušný schvaľovať 

charitatívne a dobročinné 

organizácie, ktoré budú 

oprávnené dovážať tovar s 

oslobodením od cla a dane z 

pridanej hodnoty.  

Priznávanie oslobodenia 

podlieha rozhodnutiu 

Európskej komisie, ktorá 

koná na základe žiadosti 

členského štátu v súlade s 

postupom pri mimoriadnych 

udalostiach v stave núdze, 

a teda colný úrad až do 

oznámenia rozhodnutia 

Európskej komisie pozastaví 

platenie dovozného cla a 

dane z pridanej hodnoty pri 

takomto tovare za 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti.  

Na toto konanie sa nebude 

vzťahovať správny poriadok. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

14). 
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  podmienky, že sa dovážajúca 

organizácia zaviaže zaplatiť 

clo pre prípad, že žiadosti SR 

Európska komisia nevyhovie. 

  

Posunutie lehôt na podanie 

daňových priznaní k  dani 

z motorových vozidiel a na 

platbu dane, zrušenie 

preddavkov 

Daňové subjekty 

s povinnosťou podať daňové 

priznanie za iné ako ročné 

zdaňovacie obdobie 

a s povinnosťou platiť 

preddavky 

Toto opatrenie sa týka hl. 

daňových subjektov, ktoré sa 

zrušujú bez likvidácie, s 

likvidáciou, na majetok 

ktorých bol vyhlásený 

konkurz, ktorí ukončili / 

prerušili podnikanie, resp. 

podávajú priznanie po 

zomrelom daňovom subjekte. 

Lehota na podanie daňového 

priznania a na úhradu dane v 

týchto prípadoch sa považuje 

za splnenú, ak budú tieto 

povinnosti splnené do konca 

mesiaca po skončení tejto 

COVID-19 mimoriadnej 

situácie. 

Daňovníci nebudú povinní 

platiť preddavky na daň 

z motorových vozidiel počas 

pandémie COVID-19 počnúc 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

18 a § 18a). 
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  aprílom 2020. Daň sa 

následne vyrovná cez daňové 

priznanie. 

  

Posunutie lehôt na podanie 

daňových priznaní k  dani 

z nehnuteľnosti, za psa, za 

predajné automaty a k dani 

za nevýherné hracie 

prístroje 

Daňové subjekty 

s povinnosťou podávať 

daňové priznania 

k niektorým miestnym 

daniam 

Lehota na podanie priznania 

k dani z nehnuteľnosti, dani 

za psa, dani za predajné 

automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje sa 

považuje za dodržanú, ak sa 

priznanie za príslušnú daň 

podá priznanie do konca 

kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení 

obdobia pandémie, ak daná 

lehota neuplynula pred 

začatím pandémie alebo 

začala plynúť počas 

pandémie. 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou novely zákona č. 

67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

24o). 
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Odpustenie zmeškania 

lehôt 

Daňové subjekty Zmeškanie lehoty uplynutej 

počas COVID-19 

mimoriadnej situácie sa 

odpustí, ak bude zmeškaný 

úkon vykonaný do konca 

mesiaca po skončení 

COVID-19 mimoriadnej 

situácie (neplatí to však pre 

podanie daňového priznania  

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

4). 

Úprava doručovania Daňové subjekty Podanie urobené 

elektronickými 

prostriedkami, ale nie podľa 

predpísaného spôsobu 

komunikácie so správcom 

dane, nemusí byť doručené aj 

v listinnej podobe a považuje 

sa za riadne doručené. To 

neplatí pre daňové subjekty, 

ktoré komunikujú povinne 

elektronicky a pre podania, 

ktoré majú predpísanú 

štruktúrovanú formu.Ak sa 

počas pandémie COVID-19 

doručuje písomnosť do 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 3 

a § 5). 
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  vlastných rúk 

prostredníctvom poštového 

podniku, postupuje sa podľa 

podmienok doručovania 

poštových zásielok určených 

poštovým podnikom. Ak si 

nevyzdvihne daná osoba 

písomnosť do konca lehoty, 

v ktorej bola uložená 

poštovým podnikom, 

považuje sa posledný deň 

tejto lehoty za deň doručenia, 

aj keď sa takáto fyzická 

osoba alebo právnická osoba 

o uložení nedozvedela. 

  

Prerušenie daňových 

kontrol a konaní 

Daňové subjekty Daňové kontroly aj konania 

sa počas obdobia COVID-19 

mimoriadnej situácie 

prerušujú na žiadosť 

daňového subjektu – žiadosť 

možno uskutočniť aj 

telefonicky so spísaním 

úradného záznamu.  

Lehoty, ktorých prerušenie 

malo skončiť počas COVID-

19 mimoriadnej situácie, 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Prerušenie sa bude aplikovať 

aj retrospektívne od 

12.03.2020, kedy bola 

vyhlásená krízová situácia. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 6 

a § 8). 
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  nezačnú znova plynúť až do 

skončenia mimoriadnej 

situácie. 

Daňové kontroly aj konania 

začaté počas COVID-19 

mimoriadnej situácie sa 

prerušujú automaticky. 

Právne účinky úkonov 

vykonaných od 12.03.2020 

(vyhlásenie tejto 

mimoriadnej situácie) do 

účinnosti tohto zákona 

ostávajú zachované (zákon 

ešte nenadobudol účinnosť). 

Pri daňových kontrolách 

oprávnenosti nadmerných 

odpočtov DPH môže správca 

dane vydať čiastkový 

protokol, a pri konaniach 

o vrátenie daňových 

preplatkov a uplatnenie 

osobitých nárokov môže 

o ich výplate / uplatnení 

správca dane rozhodnúť, aby 

sa tieto prostriedky vyplatili 
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  daňovému subjektu. Týmto 

sa daňové kontroly aj 

konania prerušia. 

  

Prerušenie zverejňovania 

daňových dlžníkov 

a neplatičov DPH  

Daňové subjekty Počas COVID-19 

mimoriadnej situácie nebude 

Finančné riaditeľstvo SR 

aktualizovať verejný zoznam 

daňových dlžníkov ani 

zoznam platiteľov DPH, u 

ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie a zoznam 

vymazaných platiteľov DPH. 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

7). 

Prerušenie lehôt na zánik 

práva vyrubiť daň,  

premlčanie a zánik práva 

vymáhať daňový 

nedoplatok 

Daňové subjekty Počas obdobia COVID-19 

mimoriadnej situácie sa 

prerušuje plynutie lehoty na 

zánik práva vyrubiť daň, 

plynutie lehoty, v ktorej sa 

premlčuje právo na 

vymáhanie daňového 

nedoplatku, a plynutie lehoty 

na zánik práva vymáhať 

daňový nedoplatok. 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti.. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

9). 
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Zrušenie daňových 

nedoplatkov 

Daňové subjekty Za daňový nedoplatok sa 

nebude považovať dlžná 

suma dane, ktorej lehota 

splatnosti uplynie počas 

obdobia COVID-19 

mimoriadnej situácie, a ktorú 

daňový subjekt zaplatí / 

odvedie do konca mesiaca po 

skončení tejto mimoriadnej 

situácie. 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 (§ 

10). 

Odloženie daňových 

exekúcií 

Daňové subjekty Daňové exekúcie sa počas 

COVID-19 mimoriadnej 

situácie odkladajú.  

Právne účinky úkonov 

vykonaných od 12.03.2020 

(vyhlásenie tejto 

mimoriadnej situácie) do 

účinnosti tohto zákona 

ostávajú zachované (zákon 

ešte nenadobudol účinnosť). 

Od 12.03.2020 do konca 

mesiaca, kedy skončení 

mimoriadna situácia, 

núdzový stav alebo 

výnimočný stav v súvislosti s 

COVID-19, resp. do 

neskoršej lehoty podľa 

zákona, s možnosťou 

predĺženia platnosti 

ustanovení nariadením vlády 

SR v budúcnosti. 

Opatrenie bolo prijaté 

formou zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti 

v súvislosti s COVID-19 

(§11). 
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Zmierlivý prístup 

Finančného riaditeľstva – 

odpúšťanie zmeškania 

lehôt a povoľovanie 

platenia preddavkov inak 

Fyzické a právnické osoby Ak sa daňovníkom zhoršila 

finančná situácia ale neklesli 

im tržby o viac ako 40% 

oproti rovnakému mesiacu 

minulého roka (teda sa na 

nich neaplikuje automatický 

odklad platenia preddavkov), 

môžu požiadať o platenie 

preddavkov na daň inak, a v 

prípadoch v dôsledku 

COVID-19 správca dane toto 

platenie preddavkov inak 

povolí. K žiadosti počas 

COVID-19 krízovej situácie 

sa nič nedokladá a neplatí sa 

ani poplatok. 

Lehoty na podanie priznaní 

k DPH, kontrolného výkazu 

ani súhrnného výkazu sa síce 

nepredlžujú, ale pri ich 

zmeškaní môže daňovník 

požiadať o odpustenie 

zmeškanej lehoty, pričom 

Finančná správa oznámila, že 

treba uviesť špecifické 

dôvovdy (napr. PN, 

Podľa jednotlivých prípadov 

využitých inštitútov 

Finančné riaditeľstvo na 

svojom webe uverejnilo 

otázky a odpovede ku 

krízovej COVID-19 situácii 

kde informuje, že väčšina 

opatrení bude musieť byť 

prijatá formou legislatívnych 

zmien. Tento dokument však 

už nie je už dostupný 

a uvádzame z neho tie iba tie 

informácie, ktoré ešte nie sú 

pokryté inými opatreniami. 

Odporúčania sú zatiaľ iba 

odkazmi na už existujúce 

zákonné možnosti 

daňovníkov. 
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  hospitalizácia) a nebude 

považovať COVID-19 krízu 

ako dostatočný dôvod. 
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1.5 Obmedzenie podnikania 

Opatrenie Príjemca Podmienky Lehota Detaily 

Uzatvorenie vybraných 

maloobchodných 

prevádzok a prevádzok 

poskytujúcich služby.  

Fyzické osoby – podnikatelia 

a právnické osoby 

 Od 20.5.2020 od 6:00 hod. 

do odvolania. 

Toto opatrenie bolo 

nariadené Opatrením Úradu 

verejného zdravotníctva SR 

č. OLP/4083/2020 zo dňa 

19.5.2020 („Opatrenie ÚVZ 

19/5“). 

Od 20.5.2020 došlo na 

základe Opatrenia ÚVZ 19/5 

k otvoreniu všetkých 

maloobchodných prevádzok 

a prevádzok poskytujúcich 

služby vrátane prevádzok 

v obchodných centrách; 

zároveň bude naďalej platiť 

uzatvorenie všetkých 

maloobchodných prevádzok 

a prevádzok poskytujúcich 

služby každú nedeľu 

v mesiaci. 
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Obmedzenie predaja alebo 

prevádzania osobného 

ochranného prostriedku, 

ktorý je filtračnou 

tvárovou polmaskou 

kategórie FFP2, FFP3. 

Fyzické a právnické osoby Predaj sa nevzťahuje voči: 

a) poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti,  

b) zdravotníckemu 

pracovníkovi,  

c) orgánom štátnej správy 

alebo územnej samosprávy, 

d) osobe, pri ktorých je 

používanie týchto osobných 

ochranných prostriedkov 

nevyhnutné z dôvodu 

ochrany života a zdravia, 

e) osobe, ktorá vykonáva 

prehliadky mŕtvych tiel, 

f) osobe, ktorá poskytuje 

pohrebné služby, 

g) zamestnancovi 

súdnolekárskeho a 

patologickoanatomického 

pracoviska úradu pre dohľad, 

h) osobe, pri ktorej na to  

Od 6.4.2020 do odvolania. Toto opatrenie bolo prijaté 

formou zákona o  

mimoriadnych opatreniach 

v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 

v oblasti zdravotníctva (§ 4 

zák. č. 69/2020 Z. z.)  
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  existujú zdravotné dôvody, 

i) osobe, ktorá distribuuje 

tieto osobné ochranné 

prostriedky na území 

Slovenskej republiky a ktorá 

tieto osobné ochranné 

prostriedky ďalej predáva 

alebo prevádza iba osobám 

uvedeným v písmenách a) až 

h). 

  

Zákaz jednostranného 

ukončenia nájmu 

nehnuteľnosti, vrátane 

bytu a nebytového 

priestoru, zo strany 

prenajímateľa v určitých 

prípadoch 

Nájomcovia, ktorí sa ocitli v 

súvislosti s pandémiou 

koronavírusu v nepriaznivej 

životnej situácii, ktorá im 

dočasne neumožňuje platenie 

nájemného. 

Prenajímateľ nemôže 

jednostranne ukončiť nájom 

nehnuteľnosti ak sú splnené 

tieto podmienky: 

- omeškanie nájomcu 

s platením nájemného 

vrátane úhrad za plnenia 

obvykle spojených 

s nájmom 

- nájomné a tieto úhrady 

sú splatné v období od 1. 

apríla 2020 do 30. júna 

2020,  

- omeškanie nájomcu 

vzniklo v dôsledku 

Zákaz je účinný od 

25.04.2020 a platí do 

31.12.2020. 

Opatrenie bolo prijaté 

novelou č. 92/2020 Z.z., 

ktorá zmenila zákon č. 

62/2020 Z.z., účinnosť od 

25.04.2020.  

Nájomca musí 

prenajímateľovi dôvod 

vzniku omeškania 

v súvislosti s pandémiou 

dostatočne osvedčiť.  

Preukázanie je na posúdení 

prenajímateľa. Možné riziko 

sporu o neplatnom skončení 

nájmu.  
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  okolností, ktoré majú 

pôvod v šírení 

nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby 

COVID-19.  

 Nedochádza k zániku nároku 

prenajímateľa na nájomné, 

nejedná sa o odpustenie 

platieb nájomného. Zákon 

nevylučuje úroky 

z omeškania či zmluvnú 

pokutu, ak bola dojednaná.   

Iné dôvody pre ukončenie 

nájmu tým nie sú dotknuté. 

 


