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PRVÁ POMOC PLUS č.1. č.3A, č.3B 

 
 Výkazy pre prvú pomoc plus za mesiac OKTÓBER môžete zasielať od 9. 

novembra do 31. januára 2021. 

Zmeny: 

O pomoc môžu žiadať zamestnávatelia a SZČO so začiatkom podnikania 

najneskôr k 2. 9. 2020.. Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok aj na 

zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 2. 9. 2020. 

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí už majú uzatvorenú dohodu s úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a žiadajú opakovane o pomoc v rámci toho istého 

opatrenia: 

o úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zašle žiadateľovi dodatok k 

dohode, ktorého predmetom bude upravená (vyššia) suma 

pomoci (ak žiadateľ spĺňa podmienky aktuálne zverejneného 

oznámenia) 

 žiadateľ dodatok podpíše a pošle na úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

o žiadateľ pošle príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny vyplnený výkaz za október 

 do výkazu je potrebné uviesť číslo dohody s úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

 

 Zamestnávateľ podáva žiadosť a výkazy výlučne elektronicky  prostredníctvom 

portálu www.slovensko.sk. 

 

 

 

 

https://www.slovensko.sk/


Komplexné služby výpočtovej a kancelárskej techniky  Vývoj a distribúcia podnikového a ekonomického software 

  2 / 3 
SunSoft Plus s.r.o. Tel.: 043/583 11 00, fax: 043/5864 887 IČO: 31590128 
Hviezdoslavovo námestie 1688/15 e-mail: sunsoft@sunsoft.sk DIČ: 2020425088 
026 01 Dolný Kubín web: www.sunsoft.sk IČ DPH: SK2020425088 

Prvá pomoc plus č.1 a 3A. 

Výška príspevku: 

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % celkovej ceny práce, najviac vo 

výške 1100 €. 

Výkaz č.1 a 3A majú dve časti.  

Prvú časť budete musieť vyplniť manuálne.  

V prvej časti výkazu budete musieť  vyplniť: číslo dohody, náhrada mzdy určená 

kolektívnou zmluvou, mesiac / rok za ktorý žiadate príspevok, celkový počet 

zamestnancov ku koncu mesiaca za ktorý žiadate príspevok, celkový vymeriavací 

základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov za 

vykazovaný mesiac. 

V druhá časť Meno Priezvisko, rodné číslo, pracovno-právny priemer na náhradu, 

počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa, sadzbu poistného v % 

plateného zamestnávateľom za zamestnanca.   

Prvá pomoc plus č.3B. 

Prvú časť budete musieť vyplniť manuálne. 

V prvej časti sa vypisuje: číslo dohody, mesiac a rok za ktorý si žiadam príspevok, 

spôsob výpočtu poklesu tržby, celkový počet zamestnancov ku koncu 

vykazovaného mesiaca, celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom 

poistení za všetkých zamestnancov za vykazovaný mesiac 

Druhá časť: Meno Priezvisko, rodné číslo, cena práce 

 

Príspevok na jedného zamestnanca: 

 270 eur pri poklese tržieb o 20% a viac 

 450 eur pri poklese tržieb o 40% a viac 

 630 eur pri poklese tržieb o 60% a viac 

 810 eur pri poklese tržieb o 80% a viac. 
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Podklady na vyplnenie druhej časti príspevku č.1,č.3A a č.3B nájdete v programe 

v časti Tlač- Tlač a Výstupy- Náhrada za vykázané  prekážky 

 

  

 

 

 


