
 
 

MANUÁL K VYPĹŇANIU  

VÝKAZU PRE POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU 

Opatrenie č. 3B 
 

Výkaz sa vypĺňa nasledovne: 

 

Prvá časť výkazu  

Obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako 

v žiadosti (vypĺňajú sa žlto podfarbené časti).  

 

Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ nevypĺňa položku „Číslo dohody o poskytnutí 

príspevku“. Číslo dohody je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.   

 

V položke „Pokles tržieb v %“ -  sa vypĺňa príslušná kategória poklesu tržieb.  Tržba je časť 

výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, 

zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú do tržieb skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, 

teda to, čo v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku. 

Žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb: 

a) Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019, resp. celý rok 2019  

si môže každý mesiac vybrať jednu z dvoch nasledujúcich možností, podľa toho, pri ktorej 

má vyšší pokles tržieb: 

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac 

predchádzajúceho roka (napr. vykazované obdobie je 03/2020 - predchádzajúce 

obdobie je 03/2019) - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť 

minimálne od 03/2019. 

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za 

vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 

2019. 

b) Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začal vykonávať 

zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020: 

3. Porovnáva tržbu za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac.  

 

V položke „Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca“ uvedie žiadateľ 

počet všetkých svojich zamestnancov (bez ohľadu na to, či si na nich bude žiadať príspevok,  

vrátane zamestnancov, ktorí mali v danom mesiaci aktívnu dohodu, t. j. bola im v danom 

mesiaci vyplatená odmena).  

 

V položke „Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých 

zamestnancov za vykazovaný mesiac“ uvedie žiadateľ vymeriavací základ za všetkých 

svojich zamestnancov (bez ohľadu na to, či si na nich bude žiadať príspevok).  
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Vymeriavací základ zamestnanca:  

- vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 

písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“), je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem: 

• príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného 

predpisu, 

• príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za 

zamestnanca, 

• príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu, 

- vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou 

alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo 

družstva, 

- vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 2 

a 3 zákona o sociálnom poistení, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem 

príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych 

predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje. 

 

Druhá časť výkazu  

„Zoznam zamestnancov prijatých do zamestnania s dňom nástupu do práce najneskôr 

1.3.2020“  

Pre účely výpočtu príspevku zamestnávateľ uvedie do jednotlivých riadkov údaje za svojich 

zamestnancov, na ktorých žiada príspevok: 

a) vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení – uvádza sa neohraničený 

vymeriavací základ, 

b) výška vyplatenej mzdy – uvádza sa: 

- výška náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu 

z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), 

alebo 

-  výška mzdových nákladov zamestnanca, ktorý nemal prekážku na strane 

zamestnávateľa, 

a  ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom 

termíne. 
 

Odporúčame, aby tieto údaje vyplnil mzdový účtovník. 

c) požadovaná výška príspevku – nevypĺňa sa, vypočíta sa na základe zadaných vzorcov. 

 

UPOZORNENIE:  

Do výkazu sa uvádzajú len zamestnanci s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c)  

Zákonníka práce) najneskôr 01.03.2020. 

Do výkazu nie je možné uvádzať zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu 

mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo čerpal dovolenku. 

  

 


