Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
a odstránením ich následkov
Návrh podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov
v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
a odstránením ich následkov sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá na
základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o službách
zamestnanosti“).
1. Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového
alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
uzatvorili alebo zakázali prevádzky
Oprávnený žiadateľ:
zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej
situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) udrží pracovné miesta aj
v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
Cieľová skupina:
zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane
zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
Výška príspevku: úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného
zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur
2. Podpora zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorým v čase
vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby
Oprávnený žiadateľ:
A. zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), na ktorého sa v čase vyhlásenej MS
nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné
miesta,
B. SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo
prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby,
C. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila
vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu
udrží pracovné miesta,
Cieľová skupina:
• zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže
prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce)
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•

SZČO, okrem SZČO ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer

Výška príspevku:
príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá
je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej
činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019
(alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období
činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne:
pokles tržieb

marec 2020

≥ 20 %
≥ 40 %
≥ 60 %
≥ 80 %

90,- eur
150,- eur
210,- eur
270,- eur

apríl 2020
a ďalšie mesiace MS
180,- eur
300,- eur
420,- eur
540,- eur

Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa v bode 2 je 200 tis.
eur mesačne.
Všeobecné/spoločné podmienky:
Oprávnené obdobie:
Odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok
(12. marca 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu
verejného zdravotníctva zrušené.
Mimoriadna situácia podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzový
stav alebo výnimočný stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzový stav vyhlásená vládou SR
(predpoklad do konca mája 2020).
Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje
a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území
Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý
pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu,
b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby
s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu,
c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách
zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie,
podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie
vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o
zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.
Za samostatne zárobkov činnú osobu sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická
osoba, ktorá
a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
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b) 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, zákon č. 185/2015
Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti,
zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.),
c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách
podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží
pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú
činnosť, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je
zamestnávateľom je
- vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
- záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer,
resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami
výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka
práce,
- predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,
- že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).
Skutočnosti, ktoré preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením:
1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer,
resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami
výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka
práce,
3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie,
poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie,
c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním
žiadosti o príspevok,
d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár
podľa osobitného predpisu,
f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce
z pracovného pomeru,
g) 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;
4. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
5. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej
situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.
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Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom
následných kontrol.
Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju
činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.
Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnych zmlúv (do účinnosti novely Zákonníka práce
týkajúcej sa osobitných ustanovení v čase MS) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo
výške 60 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne
vyplatená náhrada mzdy, max vo výške 880 Eur (poníženie stropu 1 100 eur o 20 %).
Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce (do účinnosti novely týkajúcej sa
osobitných ustanovení v čase MS) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške 100 % ich
priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu
mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, maximálne vo výške 1 100 eur.
Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 tis. eur na obdobie
realizácie projektu.
Predpokladaný objem finančných prostriedkov:
Návrh bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje na rok 2014 – 2020 (prihliadajúc aj na splnenie podmienky
realokácie z príslušných operačných programov) a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu
alebo zo štátneho rozpočtu.
Predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov na predpokladané obdobie trvania
mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu (marec – máj 2020) predstavuje sumu 834,4
mil. Eur, z toho
- na podporu udržania zamestnanosti u zamestnávateľov v sume 578,2 mil. Eur,
s predpokladaným počtom dotknutých subjektov 73 024, s predpokladaným počtom
dotknutých zamestnancov 387 289,
- na podporu SZČO v sume 256,2 mil. Eur, s predpokladaným počtom dotknutých
subjektov 271 752 tis. SZČO.
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realokuje v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje Prioritná os 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí, Prioritná os 3 – Zamestnanosť a Prioritná os 4 – Sociálne začlenenie na projekt
podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu a odstránenie ich následkov celkovo 197 miliónov EUR presunom
projektov do programového obdobia 2021-2027.
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