Spravodajca 11/2020
V tomto Spravodajcovi prinášame informácie o opatreniach, ktoré boli navrhnuté v súvislosti
s druhou vlnou šírenia COVID-19 pod názvom prvá pomoc +, o ktorých vláda informovala dňa
14.10.2020.
Prvá pomoc + má upraviť príspevky podľa Opatrení 1-4 nasledovne:
Opatrenie 1
Aktuálny príspevok
prvá pomoc +

1.100 EUR (80% z hrubej mzdy)
1.100 EUR (80% z celkovej ceny práce)

Opatrenie 3A
Aktuálny príspevok
prvá pomoc +

880 EUR (80% z hrubej mzdy)
1.100 EUR (80% z celkovej ceny práce)

Opatrenie 3B
Aktuálny príspevok
prvá pomoc +

od 180 EUR do 540 EUR v závislosti od poklesu tržieb
od 270 EUR do 810 EUR v závislosti od poklesu tržieb

Prvá pomoc + navýši teda všetky pôvodné príspevky.
Tým, že sa pri prepočte príspevkov na pracovné miesta pri Opatreniach 1 a 3A zmení aj
prepočet z 80 % hrubej mzdy zamestnanca na 80 % z celkovej ceny práce zamestnávateľa,
uhradia tieto príspevky aj časť odvodov za zamestnávateľa. Pri Opatrení 3A sa navyšuje aj
horná hranica príspevkov z pôvodných 880 EUR na 1.100 EUR na jedného zamestnanca.
Pri Opatrení 3B, ktoré upravuje príspevok pri poklese tržieb, bude mať žiadateľ nárok pri 80 %
poklese tržieb na príspevok vo výške 810 EUR na jedného zamestnanca v porovnaní
s pôvodným príspevkom, ktorý je vo výške 540 EUR.
Upravujú sa aj Opatrenia 2 a tiež 4A a 4B týkajúce sa živnostníkov a jednoosobových spol. s r.o.
na 1,5-násobok pôvodného príspevku.
Žiadosť o čerpanie príspevkov v rámci prvej pomoci + by mala byť dostupná na stránke
https://www.pomahameludom.sk/ od 01. novembra 2020 a príspevky by sa mali týkať už
mesiaca október 2020.

Finančná pomoc pre cestovný ruch
Cez Ministerstvo dopravy sa budú môcť o príspevok uchádzať subjekty podnikajúce
v cestovnom ruchu (reštaurácie, hotely, kaviarne, aqua parky a pod.), ak im klesnú tržby o viac
ako 40% v porovnaní s rokom 2019. Finančný príspevok bude od 4 % do 10 % z obratu
príslušného mesiaca roku 2019 a príspevok bude závisieť od poklesu tržieb v porovnaní s rokom
2019. Ak tržby poklesnú v porovnaní s rokom 2019 o 100%, potom bude finančný príspevok vo
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výške 10% obratu príslušného mesiaca roku 2019. O uvedený príspevok bude možné žiadať aj
spätne od 01.04.2020.
Viac informácií k prvej pomoci + nájdete tu:
www.vlada.gov.sk/data/files/7985_prva_pomoc_up.pdf
Súčasne odporúčame stále sledovať:
www.pomahameludom.sk
www.neprepustaj.sk

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo.
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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