
 
                                                                                                                                Bratislava 13. 03. 2020  
 

 
T l a č o v é    v y h l á s e n i e  

 
 

Slovenský živnostenský zväz navrhuje opatrenia na kompenzáciu dopadov karanténnych opatrení 
pre živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. 
 
Na základe prijatých nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia 
verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR dochádza k závažným obmedzeniam 
prevádzky a výkonu činnosti u väčšiny živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ktorý tvoria 
dôležitý pilier slovenskej ekonomiky.  
 
Výpadok tržieb v trvaní niekoľkých týždňov spôsobí firmám významné problémy s cashflowom, 
firmy nebudú mať dostatok voľných finančných zdrojov na úhradu miezd a nemocenského, 
nájomného, energií, splátok úverov a pod. Okrem toho sú v marci splatné aj dane z príjmov za 
rok 2019.   
 
Ako zdôraznil prvý viceprezident SŽZ Ján Palenčár: „V snahe zabrániť zvýšenému riziku insolvencií 
a v snahe zamedziť, aby sa desaťtisíce živnostníkov v krátkom čase stali sociálne odkázanými, 
navrhujeme s veľkou vážnosťou  zaviesť opatrenia, ktoré zmiernia finančné dopady 
karanténnych opatrení na malých a stredných podnikateľov“. 
 
Požadujeme preto najmä: 

 úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných  odvodov SZČO  dočasne na obdobie troch 

mesiacov (za marec – apríl - máj), pričom tieto platby navrhujeme následne rozpočítať 

(pomerne navýšiť) platby odvodov počas nasledujúcich 18 mesiacov, počnúc od júna 2020, 

 oslobodenie výplat  vyplatených zamestnancom ako náhradu za mzdu v prípade prekážok na 

strane zamestnávateľa od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu – t.j. obdobný 

režim ako platí pre 13. a 14. plat, nakoľko  niektorí zamestnávatelia nemôžu prideľovať 

zamestnancom prácu z dôvodu poklesu objednávok alebo dodržiavania príkazu zatvorenia 

prevádzky, alebo zastavenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení, 

 automatické predĺženie doby splatnosti dane z príjmu z 31.3. na 30.6.2020, a to aj v prípade, 

ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne, 

 poskytovanie prekleňovacích bezúročných pôžičiek na prevádzkové náklady živnostníkov 

a malých a stredných podnikov, prostredníctvom komerčných bánk alebo SZRB, formou 

splátkových úverov so splatnosťou min. 2 roky, 

 odklad splátok istiny už poskytnutých podnikateľských úverov na obdobie aspoň 6 mesiacov 

pre živnostníkov a MSP v komerčných bankách. 

 

 
 

 



Tieto opatrenia sme dnes listom navrhli premiérovi Petrovi Pellegrinimu a ministerke Denise 
Sakovej. Upovedomili sme o nich aj designovaného premiéra Igora Matoviča.  Veríme, že k nášmu 
podnetu pristúpia so všetkou vážnosťou a prispejú k zmierneniu vážnych dopadov na živnostníkov 
a MSP. 
 

„Podnikatelia chápu túto mimoriadnu situáciu a nežiadajú kompenzáciu strát zo zisku, ale 
očakávame ústretovosť od štátu  kompenzáciou a úľavou v mimoriadnych nezavinených 
nákladoch spojených s touto mimoriadnou situáciou, tak aby prežili a mohli ďalej fungovať vo 
svojom podnikaní, vytvárať hodnoty, poskytovať prácu svojim zamestnancom a platiť dane 
štátu“, dopĺňa Ján Pálenčár.  
 

 

 Informácie pre médiá: 
 

     SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je členom 
Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR,  má zastúpenia v pracovných skupinách a komisiách na 
rôznych úrovniach. Taktiež je spoluzakladateľom SBA (Slovak Business Agency), spolu s Ministerstvom 
hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade 
s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 
členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. V roku 2019 sa stal pristupujúcim 
členom Asociácie priemyselných zväzov. 
     SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom 
webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie vytvára 
priestor pre aktívnu prácu svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať potrebné spoločenské 
a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou a poslancami.  

 
 
  


