Štátne príspevky pre
zamestnávateľov:
„Kurzarbeit“ a i.

V súvislosti s opatreniami na predchádzanie pandémii COVID-19 prijala vláda
Slovenskej republiky viaceré opatrenia na zmiernenie ekonomických,
spoločenských a sociálnych dopadov na zamestnávateľov, ako aj na
zamestnancov. Týmto dokumentom by sme vás radi v stručnosti oboznámili
s novinkami čerpania štátnych príspevkov pre zamestnávateľov. K dnešnému
dňu boli prijaté Opatrenia č. 1 až 4. Uvádzame však len tie, ktoré sa vzťahujú na
zamestnávateľov.
Aktuálny stav k 21. 4. 2020

Opatrenie č. 1 – pre zamestnávateľov, ktorých prevádzky museli byť
zatvorené
• opatrenie sa vzťahuje na zamestnávateľov, ktorí boli povinne zatvorení na základe rozhodnutia UVZ a majú
zamestnancov na prekážkach v práci z dôvodu na strane zamestnávateľa,
• výška príspevku je 80% priemerného zárobku zamestnanca, max. 1100,- eur,
• príspevok je možné čerpať bez obmedzenia pri splnení podmienok počas celej doby poskytovania
príspevkov, nie je daný strop pre celkové poskytovanie príspevku (pôvodne bol daný strop 800.000 eur),
• podpora je spustená od 6. 4. 2020 na stránke www.pomahameludom.sk a tiež www.neprepustaj.sk

Opatrenie č. 3 pre ostatných zamestnávateľov postihnutých mimoriadnou
situáciou (teda iných ako sú uvedení v Opatrení č. 1)
• opatrenie sa vzťahuje na zamestnávateľov, ktorí neboli povinne zatvorení, napriek tomu boli mimoriadnou
situáciou zasiahnutí a majú zamestnancov na prekážkach v práci (A) alebo došlo u nich k poklesu tržieb (B),
• v tomto opatrení majú zamestnávatelia dve možnosti: možnosť A) alebo možnosť B), s tým že je na ich
rozhodnutí, ktorú možnosť poskytovania príspevkov si vyberú (teda ktorú považujú za výhodnejšiu), tú potom
však musia používať po celú dobu poskytovania príspevku
A) úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu
prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného
zárobku, najviac v sume 880 eur;
− ide o slovenskú formu „Kurzarbeitu“
− v tomto prípade nemusí zamestnávateľ preukazovať pokles tržieb, stačí mať zamestnancov na
prekážkach v práci z dôvodov na strane zamestnávateľa,
− príspevok nie je možné čerpať ak zamestnanec bol PN, bol na OČR, dovolenke a pod.
− podpora je spustená od 17.4.2020 na stránke www.pomahameludom.sk a tiež www.neprepustaj.sk
B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od
poklesu tržieb v rozmedzí od 180 eur max. do výšky 540 eur s tým, že zamestnávateľ musí preukázať
pokles tržieb (za mesiac marec sa príspevky pohybujú od 90 eur do 270 eur na jedného zamestnanca),
− pokles tržieb musí byť aspoň 20% (resp. za mesiac marec aspoň 10%)
− v tomto prípade zamestnanec nemusí byť na prekážkach v práci; zamestnávateľ si môže príspevok
uplatniť ako na zamestnancov, ktorí pracujú, ako aj na tých ktorí sú na prekážkach v práci z dôvodov
na strane zamestnávateľa,
− príspevok na zamestnanca je možné si uplatniť aj v prípade ak zamestnanec bol na prekážkach v práci
z dôvodu na jeho strane (PN, OČR) alebo na dovolenke, avšak musí to byť menej ako 50% fondu jeho
mesačného pracovného času,
− podpora je spustená od 17.4.2020 na stránke www.pomahameludom.sk a tiež www.neprepustaj.sk

Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky, pričom každý žiadateľ si musí sám zhodnotiť či spĺňa podmienky na
priznanie príspevku. Pre tento účel musí žiadateľ predložiť spolu so žiadosťou aj čestné vyhlásenie. Úrady práce
nebudú totiž v tomto pohnutom období skúmať splnenie podmienok nároku; príspevky budú vyplatené, avšak
neskôr po skončení tejto mimoriadnej situácie budú podmienky vzniku ich nároku kontrolované.
Bližšie podrobnosti a podmienky čerpania štátnych príspevkov sú uvedené v Oznámení Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny zo dňa 31. 3. 2020, najnovšie zmeny účinné od 17.4.2020, ako napr. (i) aby bol
príspevok uplatňovaný len zamestnanca v pracovnom pomere, (ii) aby zamestnávateľ neskončil pracovný pomer
so zamestnancom po dobu dvoch mesiacov, (iii) aby mal zamestnávateľ splnené daňové a odvodové povinnosti.
Opatrenia spočívajúce vo forme štátnych príspevkov vláda spolu s Ministerstvom práce a Ústredím práce však
mení počas ich platnosti a snaží sa nájsť riešenia vyhovujúce ako pre zamestnávateľov, tak aj pre
zamestnancov, ako aj zohľadniť možnosti ich finančnej únosnosti pre štátnu pokladnicu, resp. možnosti čerpania
prostriedkov z fondov Európskej únie. Práve v dôsledku meniacich sa opatrení je potrebné sledovať aktuálnu
legislatívu, aby boli uplatnené žiadosti o štátne príspevky uplatnené správne.

V prípade vášho záujmu o podrobnejšie informácie
k niektorému z vyššie uvedených opatrení alebo akýchkoľvek
otázok spojených s uplatnením nárokov na príspevok sme
vám radi k dispozícii. Neváhajte sa na nás obrátiť!

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Ak potrebujete ďalšie vysvetlenie k možnostiam zmien zmlúv

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z.
uzavretých s verejným sektorom alebo prípravu dodatku k takejto
Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.

zmluve, tím spoločnosti RUŽIČKA AND PARTNERS je Vám pripravený

Sídlo:

pomôcť.

Neváhajte sa na nás obrátiť!

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44
Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43
Email: office-ba@r-p.sk
IČ DPH: SK2022827620

Pri analýze a riešení rizík súvisiacich s aktuálnou
situáciou, je vám tím advokátskej kancelárie
Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009.
RUŽIČKA AND PARTNERS pripravený pomôcť.
Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o
Neváhajte sa na nás obrátiť!
advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.

Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.
Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými
predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby
je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.
Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business
Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike
prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná
zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese:
Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612.
Limit poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania.
Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s
vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.
Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.
Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.

www.r-p.sk

