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Schémy pomoci v súvislosti s Covid 19

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR)    

Ministerstvo hospodárstva (MH)

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV)
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Otázky a odpovede:
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1. Je možné kombinovať Schémy pomoci MDV pre cestovný ruch s iným typom pomoci?

Áno. 
Tým, ktorí už príspevky s pomocou od štátu dostávali stačí podpísať dodatok pre zvýšenie príspevku. 
Od 1. novembra 2020 je možné žiadať o vyšší príspevok,          prostredníctvom dodatkov alebo nových žiadostí za obdobie, ktoré začína dňom 1. októbra 2020.)

2.  Ako sa bude dať čerpať?

Po vyhlásení výziev MDV (december 2020)

3.  Kedy nám prídu peniaze?

Podpora vyplácaná v 3 splátkach: rok 2020 (10%), rok 2021 (70%) , rok 2022 (20%).

Zdroj: https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci

mailto:https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci


Schéma pomoci v cestovnom ruchu                    
MDV v súvislosti s Covid 19

Dotknuté obdobie: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2021

Oprávnení prijímatelia: (SK NACE 79), cestovné agentúry, cestovné kancelárie. Sprievodcovia CR      
(SK NACE 55) ubytovanie
.....

Oprávnenosť čerpania: pokles tržby o 40% . 
Možné podať žiadosť aj za jednotlivé konkrétne mesiace podľa poklesu tržieb 2019/2020.

Príspevok vo výške: 4 – 10% tržieb za rok 2019

30. 10. 2020 www.forumcr.sk



Nová Prvá pomoc + pre zamestnávateľov MPSVR
vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi

(celkovo 5 opatrení)
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Opatrenia 3A a 3B (Rieši Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

3A – nepreukazuje sa pokles tržieb zamestnávateľa.                                                                                
Výška príspevku - 80 % celkovej ceny práce, maximálne 1 100 eur/mesiac. 
(Poskytnutie príspevku sa udeľuje na základe skutočnosti, že zamestnancom nemohla byť pridelená práca z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Museli uzavrieť 
svoje prevádzky na základe nariadenia, napr. rekondičné pobyty do apríla 2020).

3B – na základe poklesu tržieb (nemuseli uzatvoriť svoje prevádzky).                                                                              
Výška príspevkov: 

Pokles od 20 % - 250 € 
Pokles od 40 % - 470 € 
Pokles od 60 % - 630 € 
Pokles od 80 % a viac - 810 € 



Porovnanie pôvodnej a novej Prvej pomoci
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Nová Prvá pomoc + pre slobodné povolania, 
podnikateľov bez iných príjmov, SZČO 
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Oprávnení prijímatelia : SZČO, podnikateľov bez iných príjmov – jednoosobové s. r. o.
(Platí aj pre SZČO, ktorí sú súčasne zamestnancom. Od príspevku od štátu bude odpočítaná ich čistá mzda z pracovného pomeru.)



Odvodové a daňové tipy

Odklad podania daňového priznania a uhradenia dane: 2. 11. 2020

Finančná správa umožní požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty (info: https://bit.ly/2HQlgb4)

Odklad platby sociálnych odvodov: 

Pre povinne poistenú SZČO -
vykazuje pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej    SZČO o 40 % a viac.
Dotknuté mesiace: marec, máj, jún a júl 2020 – splatnosť po 31. decembri 2020
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https://bit.ly/2HQlgb4


Ostatné
Nájom: 

Nájomca žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.      MH
Lehota na predkladanie žiadostí: do 30. 11. 2020

Voucher (v prvej vlne pomoci):    MDV

Novela zákona o zájazdoch 2020

Úver:
V Slovenskej záručnej a rozvojovej banke
Odklad splátok úverov - určený súčasným klientom
Prevádzkový úver „Podnikateľ 2020″

(Od júna je prijímanie nových žiadostí pozastavené.)
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SOS dotácia: (Pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať (prerušili živnosť), ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na žiadny iný príspevok

z projektu „Prvá pomoc plus“.)

Dotknuté obdobie: od október 2020

Oprávnení prijímatelia : Žiadateľ v evidencii uchádzačov o zamestnanie – netýka sa SZČO

Výška SOS dotácie: 300 Eur/mesiac max však 1800 Eur/žiadateľ

(Dotácie oslobodená od dane. (http://relia.sk/Article.aspx?ID=444 a https://bit.ly/3oLune4 ) Žiadosť sa predkladá príslušnému úradu práce.)

mailto:(http://relia.sk/Article.aspx?ID=444
https://bit.ly/3oLune4


Užitočné linky

https://www.pomahameludom.sk/
https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci
https://podnikame.mhsr.sk/
http://relia.sk/Article.aspx?ID=444
https://bit.ly/3oLune4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/136/
http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=359
https://bit.ly/3ehAySo
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Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020.

Ďalšie info:

https://www.pomahameludom.sk/
https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci
https://podnikame.mhsr.sk/
http://relia.sk/Article.aspx?ID=444
https://bit.ly/3oLune4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/136/
http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=359
https://bit.ly/3ehAySo


Ďakujeme za pozornosť
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