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Úvod  

Pandémia vírusu COVID – 19 výrazne zasiahla do vývoja väčšiny odvetví hospodárstva 

Slovenskej republiky. Odvetvie maloobchodu, napriek svojmu významnému postaveniu v reťazci 

zásobovania obyvateľstva a toku tovaru, zaznamenalo v období pandémie tiež negatívny vývoj.  

Vplyvom pretrvávajúcej, nepriaznivej pandemickej situácie čiastočne alebo úplne obmedzila 

prevádzku svojich maloobchodných prevádzok veľká časť podnikateľských subjektov. Čiastočný 

„lockdown“, ktorý mal počas prvej vlny pôvodne trvať dva týždne, bol predĺžený na viac ako tri 

mesiace, čo spôsobilo, že podnikateľské subjekty v odvetví maloobchodu (ďalej „MO“) začali 

hľadať aj iné spôsoby cesty k zákazníkovi, napríklad online predaj. Neutíchajúca druhá vlna 

pandémie spôsobila zatvorenie maloobchodných predajní (okrem výnimiek)1 na viac ako 100 dní. 

Tým podnikateľským subjektom v odvetví MO, ktorí z rôznych dôvodov aspoň čiastočne 

netransformovali svoje podnikanie do online priestoru, spôsobili dlhotrvajúce obmedzenia počas 

druhej vlny pandémie značné škody, až existenčné problémy.  

Analýza prezentuje vplyv pandémie na vývoj v odvetví maloobchodu na Slovensku. Cieľom je 

zhodnotenie situácie v maloobchode prostredníctvom komparácie poklesu tržieb v odvetví 

počas finančnej krízy v roku 2009 a krízy vyvolanej pandémiou v roku 2020 na Slovensku. 
Analýza dostupných štatistických údajov spolu s prehľadom prijatých opatrení na zmiernenie 

dopadov pandémie v odvetví maloobchodu na Slovensku a susedných krajinách poskytuje ucelený 

pohľad na súčasnú situáciu v odvetví.    

Dokument je rozdelený do troch kapitol, pričom prvá kapitola sa zaoberá vymedzením 

základných pojmov a stručným úvodom do problematiky maloobchodu, ako aj opisom obmedzení 

v prevádzkach maloobchodu v čase prvej aj druhej vlny pandémie COVID – 19 na Slovensku. 

Druhá kapitola je zameraná na analýzu poklesu tržieb v odvetví maloobchodu od vypuknutia prvej 

vlny pandémie COVID – 19 v roku 2020. Na základe dostupných štatistických dát hodnotí vývoj 

odvetvia maloobchodu (vrátane online predaja) v porovnaní s vývojom odvetvia veľkoobchodu, 

a to prostredníctvom vývoja početnosti subjektov a vývoja tržieb, v nadväznosti na zamestnanosť 

a vývoj miezd v odvetví. Prostredníctvom komparácie poklesu tržieb v maloobchode v rokoch 

2009 a 2020 vypovedá o hĺbke dopadov pandémie v tomto odvetví.    

Tretia kapitola je zameraná na stručnú charakteristiku situácie v odvetví maloobchodu 

s ohľadom na prijaté opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku. Tvorí ju 

prehľad a porovnanie opatrení, prostredníctvom ktorých môžu čerpať podporu podnikateľské 

subjekty pôsobiace v odvetví maloobchodu na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku 

a Rakúsku. Súčasťou tretej kapitoly je aj prehľad čerpania dotácií na zmiernenie dopadov pandémie 

v oblasti podpory zamestnanosti a dotácií na nájomné za odvetvie maloobchodu v SR. 

 

 

 

                                                           
1 Výnimky tvorili maloobchodné prevádzky, prostredníctvom ktorých je zabezpečované zásobovanie obyvateľstva 

základnými potrebami. Sú to hlavne MO prevádzky potraviny, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 

drogérie, trafiky, obchody s krmivom pre zvieratá, čerpacie stanice, prevádzky telekomunikačných operátorov, 

prevádzky internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb.  
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1 Úvod do problematiky 

Do vývoja ekonomiky v roku 2020 nepriaznivo zasiahla pandémia COVID – 19, ktorá 

spomalila tempo jej rastu nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Vlády jednotlivých krajín, v snahe 

obmedziť šírenie pandémie, zavádzali viaceré opatrenia, ktoré boli spájané najmä s obmedzením 

pohybu a so snahou zabrániť stretávaniu sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste. V dôsledku 

prijímaných opatrení boli nútení čiastočne alebo úplne obmedziť činnosť aj majitelia 

maloobchodných prevádzok, čo spôsobilo významný pokles tržieb v odvetví maloobchodu. Doba 

trvania druhej vlny pandémie spôsobila čiastočné alebo úplné obmedzenie činnosti 

podnikateľských subjektov v odvetví maloobchodu na viac ako sto dní, čo malo vplyv na výšku 

tržieb, ktoré sa počas roka 2020 prepadli viac ako v roku 2009. 

1.1 Vymedzenie pojmov 

Jedným z odvetví zasiahnutých koronakrízou bol aj maloobchod a veľkoobchod. Stratu utrpeli 

všetky kamenné maloobchodné prevádzky, ktoré nemohli byť počas pandémie otvorené. Zákaz 

predaja sa vzťahoval na takmer všetky MO subjekty. Výnimkou boli prevádzky uspokojujúce 

základné potreby obyvateľstva. Zákazu predaja nepodliehal ani online predaj.  

Maloobchod je zameraný na predaj tovarov a služieb konečnému zákazníkovi. Najväčšou 

výhodou maloobchodu je priamy kontakt so zákazníkom, ktorého pozná, a na potreby a zmeny 

v dopyte zákazníkov dokáže bezprostredne reagovať zmenou predávaného sortimentu. Podľa 

štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE je maloobchod okrem motorových 

vozidiel a motocyklov členený na: 

- Maloobchod v nešpecializovaných predajniach (predajne typu obchodný dom, 

supermarket s ponukou rozmanitých výrobkov). 

- Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach. 

- Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach. 

- Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT v špecializovaných. 

predajniach (predaj zariadení s informačnou a komunikačnou technológiou ako je predaj 

počítačov, hracích automatov, softvéru, prídavných jednotiek, ale aj rozhlasových 

a televíznych prístrojov, nahrávačov...). 

- Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach. 

- Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach (predaj 

kníh, novín, nahrávok, hračiek, športových potrieb). 

- Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach (špecializované predajne 

s odevmi, obuvou, koženými výrobkami, kozmetikou, kvetmi, hodinami, lekárne...). 

- Maloobchod v stánkoch a na trhoch. 

- Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov. 

Veľkoobchod (ďalej „VO“) slúži ako obchodný sprostredkovateľ medzi výrobcom 

a maloobchodom, výrobcom a ďalším veľkoobchodom alebo medzi dvoma a viacerými 

veľkoobchodníkmi. VO má zvyčajne svoje vlastné logistické oddelenie a tovary predáva 

vo veľkých množstvách. Tržby veľkoobchodu sú závislé od množstva predaných tovarov 
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maloobchodníkom alebo ďalším veľkoobchodným predajniam. Veľkoobchod okrem 

motorových vozidiel a motocyklov podľa SK NACE je členený na:  

- Sprostredkovanie VO. 

- VO s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami. 

- VO s potravinami, nápojmi a tabakom. 

- VO s tovarom pre domácnosť. 

- VO so zariadeniami pre IKT. 

- VO so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom. 

- Ostatný špecializovaný veľkoobchod. 

- Nešpecializovaný veľkoobchod. 

Rozmach internetového prepojenia podnikov a domácností spôsobil rýchly rozvoj obchodu 

aj vo forme online predaja. Na označenie elektronického obchodovania sa využíva aj e-commerce, 

e-business, internetový obchod. „E-commerce (internetový obchod) predstavuje proces nákupu 

a predaja podporovaný elektronickými prostriedkami, primárne internetom.“2 Obchod prebieha 

prostredníctvom internetu a má 4 základné podoby – B2B (business to business), B2C (business to 

customer), C2C (customer to customer) a C2B (customer to business). Online predaj môže 

fungovať len ako samostatne fungujúci obchodný model, alebo môže slúžiť ako doplnok 

ku klasickej kamennej predajni. Online predaj podľa klasifikácie SK NACE patrí do kategórie 

Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov, ktorý v sebe zahŕňa dva druhy predaja, 

a to zásielkový predaj cez internet a ostatný MO mimo predajní, stánkov a trhov. Zásielkový 

predaj3 alebo predaj cez internet zahŕňa maloobchodný predaj cez internet prostredníctvom 

zásielkového predaja, priamy predaj prostredníctvom televízie, rádia a telefónu, maloobchodné 

internetové dražby a ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov zahŕňa podomový predaj, 

predaj v automatoch a iné.  

Do analýzy boli vybrané ukazovatele, ktoré definujú činnosť v maloobchode z Registra 

organizácií ŠÚ SR a z voľne dostupných databáz Štatistického úradu SR. Z dostupných údajov 

sú skúmané tri skupiny ukazovateľov – početnosť podnikateľských subjektov v MO a VO, tržby 

a ostatné ukazovatele.  

Početnosť podnikateľských subjektov v MO a VO je členená podľa klasifikácie SK NACE 

aj podľa veľkostných kategórií. V rokoch 2009 – 2020 je sledovaný počet aktívnych MO/VO 

subjektov. Tento ukazovateľ je doplnený o počty vzniknutých a zaniknutých MO/VO subjektov 

za posledných 5 rokov, teda v rokoch 2016 – 2020.  

Pandémia spôsobená vírusom COVID-19 sa v MO aj VO prejavila najvýraznejšie na tržbách. 

V analýze bol využitý ukazovateľ Tržby za vlastné výkony evidovaný na mesačnej báze. Podľa 

údajov ŠÚ SR ide o údaje získané z mesačného štatistického výkazníctva v členení SK NACE 

Rev. 2, oddiel 45, 46, 47, 55, 56. „Údaje sú výsledkom mesačných spracovaní štatistických výkazov 

výberovo za podniky zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie 

                                                           
2 ČIHOVSKÁ, V. 2016. Internetový obchod a ochrana spotrebiteľa. In: Studia commercialia Bratislavensia. Číslo/No.: 

36 (4/2016); Roč./Vol.: 9. Online. Dostupné na: https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/scb/vydane-

cisla/2016-04/scb0416-cihovska.pdf  
3 Podnikateľský subjekt pôsobiaci v maloobchode je zaradený medzi jednotlivé typy maloobchodných prevádzok 

podľa klasifikácie SK NACE na základe prevažujúcej činnosti. Prevažujúca činnosť sa určuje podľa rozhodujúceho 

objemu tržieb alebo pridanej hodnoty z jednotlivých činností. 

https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/scb/vydane-cisla/2016-04/scb0416-cihovska.pdf
https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/scb/vydane-cisla/2016-04/scb0416-cihovska.pdf
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(ktoré sú trhovými výrobcami) s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami 

za vlastné výkony a tovar 5 miliónov EUR a viac, za vybrané podniky s počtom zamestnancov 

od 0 do 19 ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri a fyzické osoby 

podnikajúce podľa iného alebo ako živnostenského zákona bez ohľadu na počet zamestnancov. 

Výsledky z výberových zisťovaní sú štatistickými metódami dopočítané na všetky aktívne 

podniky/živnostníkov v danej oblasti.“4 Tržby sú uvádzané ako index v prepočte mesiac roka 

k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka. Index je prepočítaný v stálych cenách k priemeru 

roka 2015 s výnimkou veľkoobchodu, kde je index vyjadrený v bežných cenách. Spracované údaje 

zahŕňajú mesačné obdobie 12 rokov (2009 – 2020) a prvé tri mesiace roka 2021. Celkovo je tak 

do analýzy zapracovaných 147 mesiacov.  

Situáciu v maloobchode a veľkoobchode dokresľujú ukazovatele Priemerný počet 

zamestnaných osôb v obchode, hoteloch a reštauráciách a ukazovateľ Priemerná nominálna 

mesačná mzda zamestnanca v obchode, hoteloch a reštauráciách (oba vyjadrené ako index 

medziročnej mesačnej zmeny). Rovnako aj tieto ukazovatele sú spracované v rokoch 2009 – 2020. 

Prostredníctvom týchto ukazovateľov je možné sledovať nielen efekt zavádzaných 

protipandemických opatrení, ale aj účinnosť podporných opatrení zo strany štátu a ich vzájomnú 

previazanosť a vplyv na MO či VO.  

1.2 Obmedzenia predaja tovarov a služieb v maloobchode počas pandémie 

COVID-19 na Slovensku 

Podnikateľské subjekty sa počas roka 2020 a začiatkom roka 2021 stretli s úplným zákazom 

alebo obmedzením predaja produktov konečnému zákazníkovi. To sa odrazilo aj na výkonnosti 

jednotlivých podnikov.  

Od marca 2020, kedy sa na Slovensku vyskytli prvé prípady COVID-19, začala vláda prijímať 

opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia. Opatrenia boli cielené najmä na obmedzenie, prípadne 

úplné zabránenie sociálneho kontaktu. Vo veľkej miere tak postihli najmä tie subjekty, ktoré sú 

na sociálnom kontakte založené. V nemalej miere sa tieto obmedzenia dotkli aj obchodu, kde sa 

na jednom mieste stretáva veľký počet ľudí. 

Obmedzenia týkajúce sa zatvorenia prevádzok sa odrazili na poklese tržieb. Najmä mikro 

a malí podnikatelia v maloobchode počas trvania prvej vlny pandémie často v snahe ostať na trhu 

siahali na finančné rezervy, ktoré mali vytvorené.  

Už počas prvej vlny pandémie sa vláda SR rozhodla aspoň čiastočne kompenzovať straty 

podnikateľov spôsobené protipandemickými opatreniami a postupne začala zavádzať nástroje 

na zmiernenie dopadov pandémie.  

Do mája 2021 sme na Slovensku zaznamenali dve vlny pandémie. Kým prvá vlna zasiahla 

podniky tým, že na ňu neboli pripravené, silnejšie sa na výkonnosti podnikov podpísala druhá vlna 

pandémie. Jej vplyv sa prejavil najmä v dĺžke trvania protipandemických opatrení súvisiacich 

s obmedzením alebo uzavretím prevádzok MO.  

 

                                                           
4 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Poznámky k štatistickým údajom. Online. Dostupné na: 

http://datacube.statistics.sk/#!/lang/sk/?utm_source=susr_portalHP&utm_medium=page_database&utm_campaign=

DATAcube_portalHP  

http://datacube.statistics.sk/#!/lang/sk/?utm_source=susr_portalHP&utm_medium=page_database&utm_campaign=DATAcube_portalHP
http://datacube.statistics.sk/#!/lang/sk/?utm_source=susr_portalHP&utm_medium=page_database&utm_campaign=DATAcube_portalHP
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Prvá vlna pandémie  

Nasledujúci prehľad uvádza základné opatrenia týkajúce sa obchodných prevádzok, ktoré boli 

prijaté vládou SR od marca 2020 s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia spôsobeného COVID-195. 

 

                                                           
5 Výnimky prevádzok MO ktoré mohli byť od 16.03.2020 otvorené: potraviny, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, drogérie, 

trafiky, obchody s krmivom pre zvieratá, čerpacie stanice, prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky internetových obchodov (e-shop) 
a donáškových služieb.  

Od 30.3.2020 mohli byť otvorené ďalšie prevádzky MO: donáškové služby, prevádzky e-shopov (s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke), 

predajne metrového textilu a galantérie, predajne a servisy bicyklov, záhradníctva a záhradnej techniky (predajne do 1000 m2 ), stavebniny, predajne 
inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby laky (ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2). Zavedenie 

povinnej, aspoň hodinovej prestávky na dezinfekciu pre otvorené prevádzky MO. 

• Schválená prvá 
fázu uvoľnenia 
opatrení. Obchody 
zatvorené každú 
nedeľu až do 
odvolania. Čas 
9,00 – 11,00 bol 
vyčlenený len pre 
nákup seniorov, 
čo sa prejavilo aj 
na tržbách MO

21.04.2020

• Štvrtá fáza 
uvoľnenia-
otvorenie MO 
prevádzok a 
obchod. centier,
bez detské kútikov. 
Počet zákazníkov 
na predajnej ploche  
sa mohol zvýšiť (1 
zákazník na 15 
m2 ).

20.05.2020

• Piata fáza 
uvoľnenia opatrení. 
Otvorili sa všetky 
maloobchodné 
prevádzky 
a obchodné centrá
s dodržaním 
prísnych 
protipandemických 
opatrení. 

10.06.2020

• Bol zrušený
sanitárny deň
a zároveň ostala
povinnosť
dodržiavať všetky
hygienické
protipandemické
opatrenia.

20.06.2020

• Obchody a 
prevádzky so 
službami boli do 
konca marca 2020 
zatvorené okrem
výnimiek.

16.03.2020

• V dňoch 28. –
29.03.2020 boli 
zatvorené 
nákupné centrá s 
výnimkou predajní 
potravín a 
drogérie.

21.03.2020
• Otvorené ostali 

iba predajne 
špecifikované 
v opatrení prijatom 
16.03.2020.

28.03.2020

• Predĺženie 
zatvorenia MO, 
okrem výnimiek 
zo 16.03.2020 
vláda povolila 
otvorenie aj 
ďalších prevádzok. 
Nedeľa -
zatvorené všetky 
prevádzky -
sanitárny deň.

30.03.2020
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01.07.2020 - Všetky maloobchodné prevádzky sa otvorili. 

 

Po zmiernení výskytu ochorenia spôsobeného vírusom COVID-19 na Slovensku a v okolitých 

krajinách, v septembri 2020 začína pozvoľna nastupovať druhá vlna pandémie. S tým sú spojené 

ďalšie nariadenia, ktoré sa týkajú obmedzenia a postupne úplného zatvorenia maloobchodných 

prevádzok. 
 

 

 

Druhá vlna pandémie6  

 

 

 

                                                           
6 Od 19.12.2020 mohli byť otvorené aj: drogérie; lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, 

vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne; predajne novín a tlačovín; predajne s krmivom pre 

zvieratá a veterinárne ambulancie; výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku zásielkový predaj tovarov; výdaj 

tovarov zakúpených na diaľku; predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, 

autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží; predajne živých rýb v exteriéri a vianočných stromčekov 

v exteriéri; prevádzky telekomunikačných operátorov; práčovne a čistiarne odevov; čerpacie stanice pohonných hmôt 

a palív; obchodné domy.  

 

Od 19.4.2021 je potrebné mať negatívny test na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní. Test nie je potrebný 

v prípade, že občan je zaočkovaný aspoň 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny (Pfizer-BioNTech a Moderna), aspoň 

4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca), a aspoň 14 dní po prvej dávke vakcíny, ak najviac 180 dní 

pred vakcínou človek prekonal COVID-19. 
 

• V obchodoch s 
potravinami a v 
drogériách sa začali 
zavádzať obmedzenia
(9,00 – 11,00 čas 
nákupu pre seniorov) a 
obmedzil sa počet ľudí v 
obchodoch a nákupných 
centrách (1 osoba na 15 
m2

15.10.2020

• Zákaz vychádzania -
MO s nepotravinárskym 
tovarom mohli mať 
naďalej otvorené, ale 
zákazníci do nich od 
soboty nemohli vstúpiť. 
Výnimky zo zákazu 
vychádzania sa 
vzťahovali na najbližšie 
potraviny, lekáreň, 
čistiarne, autoservis, 
čerpacie stanice

24.10.2020
• Naďalej platí zákaz 

vychádzania, MO 
predajne je možné 
navštíviť iba za účelom 
kúpy sortimentu 
predstavujúceho 
základné životné 
potreby

19.12.2020

• Prísny zákaz 
vychádzania, MO 
ostávajú zatvorené 
okrem výnimiek 
určených opatrením zo 
16.03.2020

01.01.2021
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• Môžu byť otvorené 
záhradkárstva  

08.02.2021

• Zákaz vychádzania 
a zhromažďovania 
sa stále platí, môžu 
sa však otvoriť 
všetky prevádzky  
MO. Platí 
obmedzenie 1 
osoba na 15 m2

• V platnosti ostávajú 
hodiny vyhradené 
pre seniorov

19.04.2021

• Zrušenie nariadenia 
o vyhradených 
hodinách na nákup 
v prevádzkach MO 
pre seniorov 

09.05.2021

• Ukončenie 
núdzového stavu v 
SR, v platnosti 
ostávajú všetky 
hygienické 
opatrenia pre 
prevádzku MO

15.05.2021
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2 Vývoj kvantitatívnych ukazovateľov v maloobchode a veľkoobchode  

Komplexný pohľad na postavenie maloobchodu a zhodnotenie dopadu pandémie COVID – 19 

v tomto odvetví na Slovensku je možné opísať prostredníctvom analýzy vývoja kvantitatívnych 

ukazovateľov. Vládne protipandemické opatrenia, aj opatrenia prijaté na zmiernenie dopadov 

pandémie, sa primárne odrážajú na vývoji ukazovateľov početnosti aktívnych podnikateľských 

subjektov pôsobiacich v jednotlivých odvetviach maloobchodu, tržieb a zamestnanosti. Veľkosť 

poklesu, resp. hĺbka prepadu tržieb v maloobchode počas pandémie, je porovnateľná s prepadom 

tržieb počas globálnej finančnej krízy v roku 2009, aj keď príčiny prepadov nemožno porovnávať. 

Pre ucelený pohľad na situáciu v odvetví maloobchodu je vývoj ukazovateľov početnosti aktívnych 

podnikateľských subjektov, tržieb, zamestnanosti a výšky miezd v odvetví maloobchodu 

porovnávaný s vývojom tých istých ukazovateľov v odvetví veľkoobchodu. S osobitným zreteľom 

je v analýze sledovaný vývoj uvedených kvantitatívnych ukazovateľov v odvetví Maloobchodu 

mimo predajní, stánkov a trhov („online predaj“), prostredníctvom ktorého je možné zistiť do akej 

miery pandémia ovplyvnila rozvoj tejto kategórie MO.  

2.1 Početnosť podnikateľských subjektov 

Vývoj ukazovateľov početnosti aktívnych podnikateľských subjektov v odvetví maloobchodu 

a jeho vybraných kategórií v porovnaní s odvetvím veľkoobchodu je sledovaný na základe 

dostupných údajov Štatistického úradu SR od roku 2009 do roku 2020.    

Sledovanie vývoja týchto ukazovateľov na ročnej báze zachytáva počet podnikateľských 

subjektov pôsobiacich osobitne v maloobchode a osobitne vo veľkoobchode, rozdelenie 

obchodných prevádzok MO podľa kategórií SK NACE a veľkostné členenie. V analýze sú 

zachytené zmeny v stave počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetviach MO a VO 

počas sledovaného obdobia. 

Podnikateľské subjekty - početnosť 

Početnosť podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetviach maloobchodu 

a veľkoobchodu má v sledovanom období rokov 2009 – 2020 klesajúcu tendenciu. Pokles 

absolútneho počtu aktívnych podnikateľských subjektov je v odvetví VO výraznejší ako v MO. 

Avšak negatívne tempo rastu počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v MO je v porovnaní 

s vývojom vo veľkoobchode výraznejšie.  

Počas sledovaného obdobia je počet podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví 

maloobchodu najnižší práve v období prepuknutia pandémie, t.j. v roku 2020 (na úrovni 

54 307 podnikateľských subjektov). Oproti mierne rastúcemu vývoju počtu aktívnych 

podnikateľských subjektov v MO po roku 2009 (tzv. pokrízové obdobie), úbytok aktívnych 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví maloobchodu zaznamenaný v pandemickom 

roku 2020 sa premietol do negatívneho vývoja tempa rastu ukazovateľa.  
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Graf 1: Vývoj počtu aktívnych podnikateľských subjektov v maloobchode a veľkoobchode 

v SR v rokoch 2009 – 2020 

Zdroj: SBA na základe Registra organizácií ŠÚ SR 

Mierne odlišná situácia bola zaznamená v odvetví veľkoobchodu, kde sa počet 

podnikateľských subjektov v tzv. pokrízovom období mierne znižoval. Tempo rastu počtu 

aktívnych podnikov vo VO je počas celého sledovaného obdobia rokov 2009 – 2020 záporné. 

V absolútnom vyjadrení počtu aktívnych podnikateľských subjektov bol v roku 2020 

v odvetví maloobchodu oveľa výraznejší medziročný pokles ako v odvetví veľkoobchodu. 

Na druhej strane negatívne tempo rastu vývoja počtu podnikateľských subjektov v MO a VO je 

v roku 2020 porovnateľné. Na základe analýzy vývoja dostupných štatistických údajov početnosti 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví MO je taktiež možné konštatovať, že pandémia 

COVID – 19, ktorá prepukla v roku 2020, mala do istej miery bezprostredný vplyv na vývoj 

početnosti podnikateľských subjektov pôsobiacich v MO v porovnaním s rokom 2009 

a vývojom v pokrízovom období.   

Podrobnejší pohľad na vývoj situácie v odvetví maloobchodu poskytuje analýza vývoja počtu 

aktívnych podnikateľských subjektov pôsobiacich v MO z pohľadu veľkostných kategórií 

podnikov. Dostupné údaje jednotlivých veľkostných kategórií podnikateľských subjektov 

pôsobiacich v odvetví MO sú zachytené v nasledujúcom grafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 30 000

 35 000

 40 000

 45 000

 50 000

 55 000

 60 000

 65 000

 70 000

 75 000

 80 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MO VO



Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19                                                                                SBA 

15 

 

Graf 2: Počet aktívnych maloobchodných podnikateľských subjektov podľa veľkosti (MSP 

ľavá os, veľké podniky pravá os) v SR v rokoch 2009 – 2020 

 
Zdroj: SBA na základe Registra organizácií ŠÚ SR.  

Najviac podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví MO na Slovensku, bolo počas 

sledovaného obdobia zaznamenaných v kategórii mikropodnikov. Najnižší počet mikro 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví MO bol v roku 2020 (52 942). Porovnaním 

medziročných zmien tempa rastu počtu mikropodnikov je možné pozorovať, aké bezprostredné 

negatívne účinky mala pandémia na počet mikropodnikateľov (v medziročnom porovnaní sa v roku 

2020 znížil počet mikropodnikov o 2 577). 

Druhou najpočetnejšou kategóriou podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví 

maloobchodu sú malé podniky. Výraznejší pokles počtu malých podnikov v MO počas rokov 

2009 – 2020 je viditeľný aj v tejto veľkostnej kategórii. V roku 2020 sa znížil počet malých 

podnikov oproti roku 2019 o 184, pričom tempo rastu zaznamenané v roku 2020 bolo taktiež, ako 

v prípade mikropodnikov, negatívne.  

V kategórii stredných a veľkých podnikov bol v sledovanom období zaznamenaný 

relatívne stabilný vývoj počtu aktívnych podnikateľských subjektov (s výnimkou roka 2020 

v rámci stredných podnikov).  

Pri pohľade na veľkostné kategórie podnikov pôsobiacich v MO možno konštatovať, 

že pandémia COVID-19 zasiahla v najväčšej miere mikropodniky. Ich počet v roku 2020 klesol 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom najvýraznejšie. Druhou najviac ohrozenou skupinou bola 

skupina malých podnikov. V najmenšej miere sa pandémia podpísala na počte stredných a veľkých 

podnikov. 
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Podnikateľské subjekty – vzniky a zániky 

Ďalším dôležitým kvantitatívnym ukazovateľom, na základe ktorého je možné opísať situáciu 

v odvetví maloobchodu, je počet vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov. 

Pre potreby analýzy vývoja počtu vznikov a zánikov podnikateľských subjektov v odvetví 

maloobchodu sú sledované údaje za obdobie rokov 2016 až 2020. 

Z porovnania vývoja počtu vzniknutých podnikateľských subjektov v MO a vývoja počtu 

zaniknutých podnikateľských subjektov v MO, za sledované obdobie od roku 2016 do roku 2020, 

je zrejmé, že tieto dva ukazovatele zaznamenali nerovnomerný vývoj. Od roku 2017 počet 

novovzniknutých podnikateľských subjektov v MO kontinuálne rástol, ale tempo rastu 

vzniku nových podnikateľských subjektov v roku 2020 sa výrazne znížilo. Paradoxne 

v prípade ukazovateľa zánikov podnikateľských subjektov počas roka 2020 došlo k výraznejšiemu 

poklesu zániku podnikateľských subjektov v MO. Táto skutočnosť môže byť do určitej miery 

vysvetlená najmä prijímanými opatreniami na zamedzenie negatívnych dopadov pandémie 

na podnikateľské subjekty, ako aj tým, že výpadky tržieb boli čiastočne kompenzované 

(napr. online predajom). Čistý prírastok podnikateľských subjektov pôsobiacich 

v maloobchode mal tak v roku 2020 kladnú hodnotu, a to na úrovni 317 podnikateľských 

subjektov.     

Graf 3: Vývoj počtu vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov v maloobchode 

v SR v rokoch 2016 – 2020 

Zdroj: SBA na základe Registra organizácií ŠÚ SR 

Z vývoja počtu aktívnych podnikateľských subjektov v MO aj z vývoja počtu vzniknutých 

a zaniknutých MO podnikateľských subjektov v sledovanom období rokov 2016 – 2020 vyplýva, 

že počet zaniknutých podnikateľských subjektov v MO má klesajúci trend (vyššie uvedené 

vysvetlenie). Naopak, vývoj počtu vzniknutých podnikateľských subjektov v MO od roku 2017 

zaznamenáva kontinuálny rast, ale tempo rastu vzniku nových podnikateľských subjektov sa v roku 

2020 znížilo, čo bezprostredne súvisí s pandémiou COVID-19. Celkový trend vývoja vyššie 

uvedených ukazovateľov sa mierne odlišuje v prípade jednotlivých činností MO. Preto boli 

pre potreby podrobnejšej analýzy vybrané tri činnosti MO podnikov, v ktorých je sústredených 
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najviac aktívnych podnikateľských subjektov a kde sú pomerne veľké počty vzniknutých 

aj zaniknutých subjektov, sú to - Maloobchod v nešpecializovaných predajniach; Maloobchod 

mimo predajní, stánkov a trhov (online predaj) a Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných 

predajniach.  

Graf 4: Počet aktívnych, vzniknutých a zaniknutých MO podnikateľských subjektov a čistý 

prírastok v kategórii Maloobchod v nešpecializovaných predajniach v SR v rokoch 

2016 – 2020  

 
 

Zdroj: SBA na základe Registra organizácií ŠÚ SR 

 

Najväčší počet aktívnych podnikateľských subjektov zaznamenáva kategória Maloobchod 

v nešpecializovaných predajniach, a to napriek tomu, že v období rokov 2016 – 2020 bol 

čistý prírastok podnikateľských subjektov v týchto činnostiach MO negatívny. V roku 2020, 

v ktorom nečakane zasiahla do vývoja počtu aktívnych, vzniknutých a zaniknutých 

podnikateľských subjektov v odvetví MO pandémia vírusu COVID – 19, medziročne klesol počet 

aktívnych podnikateľských subjektov v maloobchode v nešpecializovaných predajniach 

až o 1 529 subjektov. Táto skutočnosť korešponduje aj s celkovým vývojom tempa rastu 

aktívnych podnikateľských subjektov v roku 2020 v sledovanej kategórií maloobchodu. Pokles bol 

zaznamenaný aj v rámci ukazovateľa  zániku podnikateľských subjektov maloobchodu 

v nešpecializovaných predajniach. Napriek pozitívnemu poklesu počtu zaniknutých subjektov 

v sledovanej kategórií MO v roku 2020 (v ktorom zaniklo o 670 menej subjektov ako v roku 2019) 

bol čistý prírastok podnikateľských subjektov v maloobchode v nešpecializovaných 

predajniach záporný. Na záporný čistý prírastok mal vplyv aj nedostatočný počet 

novovzniknutých podnikateľských subjektov. 
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Graf 5: Počet aktívnych, vzniknutých a zaniknutých MO podnikateľských subjektov a čistý 

prírastok v kategórii Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov v SR v rokoch 

2016 – 2020 

  
Zdroj: SBA na základe Registra organizácií ŠÚ SR 

Druhou najpočetnejšou kategóriou činností MO je Maloobchod mimo predajní, stánkov 

a trhov (online predaj), a to napriek tomu, že v sledovanom období (okrem roku 2019) činnosť 

zaznamenáva klesajúci trend vývoja počtu aktívnych podnikateľských subjektov. Celkovo  

v sledovanom období rokov 2016 – 2020 zaznamenali sledované činnosti MO kladnú hodnotu 

čistého prírastku aktívnych podnikateľských subjektov na úrovni 3 582 subjektov. Kategória 

maloobchodných podnikateľských subjektov - online predaj - je jediná v činnosť maloobchodu,  

v ktorej došlo k vyššiemu rastu novozaložených podnikov, ako k zániku podnikateľských 

subjektov. Čistý prírastok podnikateľských subjektov pôsobiacich v Maloobchode mimo 

predajní, stánkov a trhov (online predaj) zaznamenal v roku 2020 kladnú hodnotu.  

Graf 6: Počet aktívnych, vzniknutých a zaniknutých MO podnikateľských subjektov a čistý 

prírastok v kategórii Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach 

v SR v rokoch 2016 – 2020 

  
Zdroj: SBA na základe Registra organizácií ŠÚ SR 
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Poslednou kategóriou maloobchodu, ktorá počas posledných 5 rokov vykázala výraznejšie 

výkyvy v počte vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov, je kategória Maloobchod 

ostatného tovaru v špecializovaných predajniach. Počet aktívnych podnikateľských subjektov 

sa v tejto kategórii počas sledovaného obdobia 2016 - 2020 znížil o 2 041 subjektov, čo je v súlade 

aj s vývojom vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov v tejto kategórii MO. Počet 

zaniknutých podnikateľských subjektov je viac ako 3-násobne vyšší v porovnaní s počtom 

vzniknutých podnikateľských subjektov. V roku 2020 kleslo tempo rastu počtu aktívnych 

podnikateľských subjektov v maloobchode ostatného tovaru a služieb v špecializovaných 

predajniach na Slovensku výraznejšie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Čistý 

prírastok podnikateľských subjektov v Maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných 

predajniach na Slovensku v roku 2020, ktorý bol ovplyvnený obmedzením činnosti v MO 

v dôsledku pandémie, dosiahol zápornú hodnotu.   

V ostatných činnostiach MO na Slovensku v období od roku 2016 do 2020 boli zmeny 

v počte vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov podstatne nižšie ako  

v podrobne analyzovaných troch činnostiach. V roku 2020 počet vzniknutých a zaniknutých 

podnikateľských subjektov, resp. vývoj čistého prírastku podnikateľských subjektov 

v ostatných činnostiach MO na Slovensku nezaznamenal takmer žiadne zmeny.  

Z analýzy ukazovateľov početnosti vybraných kategórií MO podľa SK NACE sa počet 

vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov nemení v každej kategórii rovnako. 

Porovnaním počtu vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov v roku 2020, teda v roku 

kedy do ich vývoja výrazne zasiahla pandémia COVID-19, bol vo všetkých vybraných 

analyzovaných kategóriách MO, s výnimkou kategórie Maloobchod mimo predajní, stánkov 

a trhov (online predaj), zaznamenaný vyšší počet zaniknutých ako vzniknutých podnikov. Naopak, 

v kategórii Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov (online predaj) bol v roku 2020 

v porovnaní s ostatnými činnosťami v MO zaznamenaný výrazný medziročný nárast tempa 

rastu vzniknutých podnikateľských subjektov (čistý prírastok na úrovni 926 podnikateľských 

subjektov). Najvyššiu zápornú hodnotu medziročného čistého prírastku podnikateľských subjektov 

(-234) zaznamenala v roku 2020 činnosť Maloobchodu v nešpecializovaných predajniach. Len 

o málo menší rozdiel bol zaznamenaný medzi počtom vzniknutých a počtom zaniknutých 

podnikov v tom istom roku v kategórii Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných 

predajniach (-136). Ostatné kategórie MO predajní zaznamenali v roku 2020 vyšší počet 

zaniknutých ako vzniknutých podnikov v intervale od -7 (Maloobchod s pohonnými látkami 

v špecializovaných predajniach) do -75 (Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť 

v špecializovaných predajniach). Kladný čistý prírastok podnikateľských subjektov 

v maloobchode na Slovensku, v pandémiou poznačenom roku 2020, spôsobil výrazný nárast 

počtu novovzniknutých podnikateľských subjektov v MO kategórii Maloobchod mimo 

predajní, stánkov a trhov (online predaj).   

2.2 Tržby  

V skupine ukazovateľov, ktoré opisujú zmeny v tržbách obchodných podnikov, sú zaradené 

indexy medziročných zmien v tržbách na mesačnej báze, osobitne v členení veľkoobchod 

a maloobchod, ako aj podľa jednotlivých kategórií SK NACE.  

Index tržieb za vlastné výkony a tovar v maloobchode a veľkoobchode vyjadruje nárast 

alebo pokles tržieb daného mesiaca v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka.  
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Graf 7: Index tržieb v maloobchode a veľkoobchode v rokoch 2009 - marec 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V rokoch 2010 – 2019 bol zaznamenaný pozitívny trend vývoja tržieb za vlastné výkony a tovar 

v maloobchode, ktorý je porovnateľný s trendom vývoja vo veľkoobchode. Zlom v pozitívnom 

vývoji indexu tržieb vo VO aj MO nastal v roku 2020. Hodnota indexu tržieb vo veľkoobchode 

počas roka 2020 poklesla pod hodnotu 100 v troch mesiacoch (apríl, máj, november) a následne 

v januári 2021. Najväčší medziročný prepad v tržbách vo VO bol zaznamenaný v mesiaci máj 2020 

(pokles o 10,8 % v porovnaní s rokom 2019), ale prepad nedosiahol hĺbku poklesu tržieb z roku 

2009 (maximálny pokles o 30,4 % v porovnaní s rokom 2008).  

Počas prvej vlny pandémie sa hodnota indexu tržieb v maloobchode v porovnaní rokom 2019 

prepadla pod úroveň 100 v mesiacoch marec až jún. Na úroveň hodnoty tržieb z predchádzajúceho 

roka sa tržby v MO dostali až v júli 2020, pričom  rast tržieb bol opätovne prerušený v októbri 

2020. Následne sa v novembri 2020 tržby v MO opätovne prepadli. Dopady COVID-19 na tržby 

v maloobchode sa plne prejavili v priebehu druhej vlny pandémie, až začiatkom roka 2021, kedy 

medziročné tržby poklesli o 16,8 % v januári a o 14,7 % vo februári 2021. Tieto prepady tržieb 

boli vyššie aj v porovnaní s prepadmi tržieb z roku 2009 (11,6 %). To znamená, že tržby 

v maloobchode v uvedenom období zaznamenali od roku 2009 najväčší medziročný prepad. 

Veľkoobchod  

Hoci predchádzajúce konštatovanie o relatívne priaznivejšom vývoji VO v porovnaní s MO,  

aj v prípade VO zaznamenali niektoré skupiny VO menej pozitívny vývoj. Kým väčšine 

veľkoobchodníkov sa darilo, silnejší prepad tržieb v roku 2020 zaznamenali tri kategórie. Najväčší 

medziročný prepad tržieb takmer počas celého roka 2020 bol v kategórii Veľkoobchod 

s ostatnými strojmi, zariadeniami a príslušenstvom. Prepad tržieb v sledovanej kategórií bol 

medziročne najvýznamnejší v máji 2020, a to na úrovni 18,4 %. Prepad tržieb sa prejavil aj v roku 

2021, ale neprekonal uvedený medziročný prepad z mája 2020.  

Druhý najsilnejší prepad počas roka 2020 bol zaznamenaný v kategórii Ostatný 

špecializovaný veľkoobchod. Do tejto kategórie sa zaraďuje predaj produktov, ktoré nie sú 

zaradené do iných kategórií a zvyčajne nie sú určené na konečnú spotrebu. Patrí do nej napríklad 
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VO s kovmi a kovovými rudami, chemickými výrobkami, odpadom, šrotom. Medziročne sa tržby 

v tejto činnosti najvýraznejšie prepadli v dvoch mesiacoch, pričom k najvyššiemu poklesu došlo 

v apríli 2020 (o 22 %).  

Tretia kategória VO, ktorá v roku 2020 zaznamenala výraznejší prepad bol Veľkoobchod  

so zariadeniami pre informatiku a komunikácie-IKT. Najvýznamnejší medziročný prepad  

tržieb bol zaznamenaný v mesiaci máj (o 17,5 %). Zároveň je potrebné poznamenať, že kolísavé 

indexy tržieb dosahuje táto kategória VO predajní dlhodobo. Paradoxne, v roku 2009 bola táto 

kategória VO podnikov jediná, ktorá s výnimkou 2 mesiacov (január, august) dosiahla medziročne 

nárast tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. 

Počas roka 2020 na druhej strane posilnil najmä Veľkoobchod s poľnohospodárskymi 

surovinami a živými zvieratami (prepad tržieb iba v januári o 9,2 % a februári o 6,8 %). 

Nešpecializovaný veľkoobchod zaznamenal prepad tržieb iba v máji 2020 o 5,6 % a výraznejší 

prepad až v januári 2021, kedy sa tržby v porovnaní s rokom 2020 znížili o 16,8 %, čo bol najväčší 

januárový (medziročný) prepad tržieb vo VO.  

Maloobchod  

Počas roka 2020 boli prepady tržieb v maloobchode vyššie, ako vo veľkoobchode a jednotlivé 

kategórie maloobchodného predaja sa počas roka vyvíjali rozdielne. Začiatkom roka 2021 sa 

následne tržby v maloobchode prepadli výraznejšie, najmä v porovnaní s obdobím počas prvej 

vlny pandémie COVID-19. V januári 2021 tržby klesli vo všetkých sledovaných kategóriách MO, 

pričom v niektorých výraznejšie. Preto je v nasledujúcom texte komparovaný vývoj tržieb počas 

roka 2020 a prvých troch mesiacov roka 2021 s rokom 2009 podľa jednotlivých kategórií SK 

NACE.  

Prvá kategória MO je Maloobchod v nešpecializovaných predajniach, ktorá zahŕňa predaj 

potravín, nápojov a tabaku v nešpecializovaných predajniach, kde sa predávajú aj iné druhy 

tovarov (odevy, nábytok, kvety...). Do tejto skupiny patrí aj predaj v obchodných domoch 

či supermarketoch, kde hlavným predajným sortimentom je nepotravinový tovar.  

Graf 8: Index tržieb v kategórii Maloobchod v nešpecializovaných predajniach v rokoch 

2009 - marec 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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Počas roka 2020 (po prepuknutí pandémie) dosahovali tržby spomedzi všetkých kategórií MO 

najstabilnejší a najvyšší rast, čo súvisí aj so skutočnosťou, že táto kategória podnikov mohla mať 

otvorené aj v čase prvej aj druhej vlny pandémie. Na prepade tržieb mala väčší vplyv druhá vlna 

pandémie, a to najmä dĺžkou trvania obmedzení7, ktoré postihli aj túto skupinu MO. Významnejší 

prepad tržieb nastal až v januári 2021, kedy sa tržby medziročne prepadli o 12,4 %. Následne 

bol februárový prepad tržieb ešte vyšší a tržby v porovnaní s rokom 2020 poklesli o 13,2 %. 

Marcový prepad tržieb bol následne miernejší a v medziročnom porovnaní sa tržby prepadli  

o 3,9 %. Zároveň je potrebné upozorniť na to, že marcový prepad tržieb bol komparovaný 

s poklesom predaja počas prvej vlny pandémie a obmedzeniami, ktoré boli v tom čase zavedené. 

Vysoký prepad tržieb v roku 2021 môže mať súvis s viacerými faktormi, ku ktorým patrí 

zhoršujúca sa zdravotná situácia obyvateľov SR v kontexte vývoja pandémie na území Slovenska, 

skrátenie času predaja a zákaz predaja nepotravinového tovaru v MO prevádzkach. Prepady tržieb 

v roku 2021 boli výrazne vyššie ako pokles tržieb v roku 2009.  

Počas oboch vĺn pandémie8 mohli byť otvorené prevádzky Maloobchodu s potravinami 

nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach. Súčasťou tejto kategórie sú špecializované 

predajne, ktoré sa zameriavajú na predaj zeleniny a ovocia, mäsa a mäsových výrobkov, chleba, 

rýb, nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, ako aj ostatného tovaru potravinového charakteru. 

Graf 9: Index tržieb v kategórii Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 

v špecializovaných predajniach v rokoch 2009 - marec 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Významnejší prepad tržieb počas roka 2020 zaznamenala kategória Maloobchod  

s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach MO. V tejto kategórii sa počas 

pandémie (marec – december 2020) najviac prepadli tržby v novembri (pokles tržieb o 17,8 %). 

                                                           
7 Počas prvej aj druhej vlny pandémie bol obmedzený počet zákazníkov v predajni, a to veľkosťou plochy pripadajúcej 

na jedného zákazníka. Ďalším obmedzením boli otváracie hodiny pre seniorov, a to v oboch vlnách pandémie. V druhej 

vlne pandémie bol v týchto MO subjektoch zakázaný predaj nepotravinového tovaru a obmedzené otváracie hodiny 

v čase zákazu večerného vychádzania. 
8 V čase spracovania analýzy boli dostupné dáta len do marca 2021. 
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Ešte väčší medziročný prepad tržieb bol evidovaný v januári 2021, a to až o 20,3 %, a februári, 

hoci prepad bol v porovnaní s januárom miernejší, o 16,4 %.  

Hoci prepad tržieb v Maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom bol v rokoch 2020 a 2021 

výrazný, nedosiahol v zmysle sledovania hĺbky úroveň z roku 2009. Vysoké mesačné poklesy 

tržieb z obdobia trvania prvej a druhej vlny pandémie sú porovnateľné s poklesom tržieb počas 

finančnej krízy v roku 2009.  

Osobitnú skupinu MO predajní tvorí kategória Maloobchod s pohonnými látkami  

v špecializovaných predajniach, kam sa okrem predaja pohonných látok radí aj predaj mazadiel, 

chladiacich výrobkov a zmesí pre motorové vozidlá. Podniky tejto kategórie patria do skupiny 

podnikov, ktoré mohli byť otvorené aj počas pandémie.  

Graf 10: Index tržieb v kategórii Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných 

predajniach v rokoch 2009 – marec 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach zaznamenal počas roka 

2020, pri porovnaní s predchádzajúcim rokom, výraznejší prepad tržieb. Rast tržieb bol  

po vypuknutí pandémie COVID-19 zaznamenaný iba v mesiaci september (o 0,6 %). Maximálny 

pokles tržieb bol zaznamenaný v apríli 2020 (25,9 %). Druhý najväčší prepad tržieb bol 

zaznamenaný v januári 2021, kedy sa medziročné tržby prepadli o 18,3 %, a stále významný, 

aj keď miernejší medziročný preprad tržieb, bol vo februári 2021 (14,2 %). Až v marci 2021 bol 

v MO s pohonnými látkami zaznamenaný mierny medziročný rast tržieb o 1,7 %. V porovnaní 

s rokom 2009 bol preprad tržieb v roku 2020 výraznejší a začiatkom roka 2021 boli prepady tržieb 

v MO porovnateľné prepadmi v roku 2009.  

Kategória Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach ponúka škálu 

tovarov nezahrnutých v ostatných kategóriách. V špecializovaných prevádzkach sa predávajú odevy 

a odevné doplnky, obuv a kožené výrobky, kožušiny, farmaceutický a zdravotnícky tovar, 

kozmetické a toaletné výrobky, hodiny, suveníry, čistiace materiály, zbrane, kvety, domáce zvieratá 

a iné. Patrí sem aj maloobchodný predaj použitého tovaru v špecializovaných predajniach. 
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Graf 11: Index tržieb v kategórii Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných 

predajniach v rokoch 2009 – marec 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Zatváranie a obmedzenie predaja počas prvej a druhej vlny pandémie sa prejavilo aj na tržbách 

v kategórii Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach. Po vypuknutí pandémie 

COVID-19 sa rast tržieb v medziročnom porovnaní prejavil iba počas 3 mesiacov v roku 2020, 

kedy boli obchodné prevádzky otvorené (august – október). V ostatých mesiacoch tržby 

medziročne klesli, najvýraznejšie v mesiaci apríl (30,7 %). Výraznejšie poklesli tržby aj 

v januári 2021 (medziročne o 16,6 %) a februári 2021 (medziročne o 26,2 %). Miernejší pokles 

tržieb bol v marci 2021 (o 11,6 %). Prepady tržieb (medziročné) v tejto kategórii MO boli počas 

roka 2020 a začiatkom roka 2021 porovnateľné s prepadom tržieb v roku 2009.  

V prenosnom stánku alebo v stánku na pevnom mieste je možný predaj akéhokoľvek 

potravinového či nepotravinového tovaru, pričom môže ísť o predaj nového alebo už použitého 

tovaru. V takom prípade hovoríme o Maloobchode v stánkoch a na trhoch. 

Graf 12: Index tržieb v kategórii Maloobchod v stánkoch a na trhoch v rokoch 2009 – marec 

2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

60

70

80

90

100

110

120

130

0

20

40

60

80

100

120

140

160



Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19                                                                                SBA 

25 

 

Kategória Maloobchod v stánkoch a na trhoch zaznamenala v roku 2020 najväčší prepad tržieb 

v porovnaní s minulým rokom. Index tržieb v tejto kategórií sa ani raz počas roka nedostal  

na úroveň tržieb z predchádzajúceho roka (2019). V júli 2020 klesla hodnota indexu tržieb  

na najnižšiu hodnotu (59,7, čo predstavuje prepad tržieb v porovnaní s minulým rokom o 40,3 %). 

Viac ako 50 % prepad tržieb bol v Maloobchode v stánkoch a na trhoch počas januára 2021, čo je, 

počas sledovaného obdobia v zmysle koronakrízy, najväčší prepad tržieb (aj v porovnaní 

s januárom 2009). Najvyšší marcový prepad tržieb (o 13,9 %) bol zaznamenaný práve v tejto 

kategórii MO. 

Ďalšou kategóriou MO predajní je Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu 

v špecializovaných predajniach. V špecializovaných predajniach sa predávajú knihy, noviny, 

kancelárske potreby, hudobné nahrávky, CD, DVD disky, športový tovar, rybárske potreby, 

bicykle, člny a hračky.  

V roku 2020 sa aj tržby v Maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných 

predajniach vyznačovali negatívnym vývojom. Pokles tržieb v jednotlivých mesiacoch bol taký 

významný (51,2 % v apríli 2020), že ho nenahradil ani medziročný nárast tržieb počas ďalších 

mesiacov (júl – september, november). Až o 44,4 % poklesli tržby v tejto kategórii MO v januári 

2021 a následne vo februári o necelých 30 %. Tieto poklesy však nedosiahli maximum z apríla 

2020. Pozitívnym sa zatiaľ javí marec 2021, kedy sa tržby v porovnaní s minulým rokom zvýšili 

o viac ako 19 %. Zároveň je potrebné dodať, že medziročný pokles tržieb v marci 2020 bol 

v porovnaní s rokom 2019 na úrovni 44 % (bezprostredný vplyv pandémie COVID-19). 

Graf 13: Index tržieb v kategórii Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu 

v špecializovaných predajniach v rokoch 2009 – marec 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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Graf 14: Index tržieb v kategórii Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie 

- IKT v špecializovaných predajniach v rokoch 2009 – marec 2021 

 
Zdroj: SBA  na základe údajov ŠÚ SR 

Tržby v kategórii Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT 

v špecializovaných predajniach sa počas roka 2020 vyvíjali veľmi nerovnomerne. Výraznejší vplyv 

pandémie COVID-19 bol zaznamenaný až začiatkom roka 2021. Po vysokých a bezprostredných 

poklesoch tržieb v mesiacoch marec (pokles o 18,6 %), apríl (o 23,1 %) a máj (o 14,5 %) sa tržby 

výraznejšie prepadli aj v novembri (o 12,8 %) a mierne v októbri (o 2,8 %). Prepady však boli 

čiastočne kompenzované medziročným rastom tržieb v ostatných mesiacoch, najmä v mesiaci 

júl (o 18 %) a september (nárast o 19,6 %). Výraznejší prepad v tržbách v dôsledku koronakrízy 

(o 20,2 %) bol v tejto kategórii MO zaznamenaný aj v januári 2021. Ešte výraznejšie sa tržby 

prepadli vo februári 2021, kedy sa hodnota indexu dostala len na úroveň 68,1, čo je medziročný 

prepad o 31,9 %.  

Index tržieb v roku 2009 a 2020/2021 sa vyvíjal zásadne rozdielene. Prepad tržieb, resp. hĺbka 

prepadu tržieb v roku 2020 bola v porovnaní s rokom 2009 výraznejšia. 

Kategória Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných 

predajniach zahŕňa predaj rôznych druhov tovarov pre domácnosť v špecializovaných 

predajniach. Ide najmä o predaj textilu ako sú tkaniny, pletacia priadza, galantéria; predaj 

železiarskeho tovaru, farieb, skla, ale aj stavebného materiálu pre domácich majstrov; predaj 

kobercov, rohoží, záclon, závesov či tapiet a podlahových krytín; predaj elektrických zariadení; 

nábytku pred domácnosť, svietidiel, zariadenia pre domácnosť z keramiky, hliny, prútia, predaj 

hudobných nástrojov a notovej literatúry, trezorov, sejfov a iné. 
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Graf 15: Index tržieb v kategórii Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť 

v špecializovaných predajniach v rokoch 2009 – marec 2021 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Do kategórie maloobchodných prevádzok, ktoré koronakríza na tržbách poznačila výraznejšie 

počas druhej vlny pandémie COVID-19, patrí Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť 

v špecializovaných predajniach. V roku 2020 boli v tejto kategórii zaznamenané tretie najlepšie 

výsledky tržieb zo všetkých kategórií MO (po MO v nešpecializovaných predajniach a MO mimo 

stánkov a trhov). Výraznejší preprad zaznamenali tržby iba v dvoch mesiacoch, bezprostredne 

po vypuknutí koronavírusu (marec, apríl), kedy sa tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

prepadli o viac ako 25 % v každom mesiaci. Tento prepad bol kompenzovaný nárastom tržieb 

v nasledujúcich mesiacoch. Výraznejší prepad tržieb o 34,4 % sa prejavil až v januári 2021, 

kedy medziročne klesli tržby zatiaľ najviac, dokonca viac ako v januári 2009.  

Poslednou kategóriou MO predajní je Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov a do tejto 

kategórie sa zahŕňa zásielkový predaj, predaj cez internet, predaj prostredníctvom podomových 

obchodníkov, predajných automatov atď. 

Graf 16: Index tržieb v kategórii Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov v rokoch 

2009 – marec 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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Pomerne pozitívne sa počas roka 2020 vyvíjali tržby v kategórii Maloobchod mimo predajní, 

stánkov a trhov (online predaj). Kým prvý polrok boli v tejto kategórií zaznamenané poklesy 

tržieb (priemerne o 5,6 %), druhý polrok boli tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

vyššie (priemerne o 10,8 %). Nárast tržieb v tejto kategórii MO možno pripísať aj tomu, 

že obmedzenie predaja spôsobilo vyšší nárast online predajov. Aj januárové tržby v roku 2021 

boli v kategórii Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov silnými. V porovnaní s rokom 2020 

sa februárové tržby vyšplhali na hodnotu indexu 110,5, čo je jediná kategória MO, v rámci ktorej 

boli zaznamenané medziročné prírastky tržieb. Marcový nárast tržieb bol ešte vyšší (o 13,6 %), 

ale v porovnaní s ostatnými kategóriami MOje nárast najnižší.  

Na dokreslenie situácie v maloobchode a veľkoobchode počas pandémie COVID-19 sú využité 

aj doplnkové ukazovatele – index priemerného počtu pracovníkov a index priemernej mesačnej 

mzdy pracovníkov. Pri týchto ukazovateľoch je možné hodnotiť iba rok 2020 a predchádzajúce 

roky. Za rok 2021 zatiaľ (máj 2021) nie sú dostupné údaje.  

Vývoj zamestnanosti v maloobchode a veľkoobchode  

Na udržanie zamestnanosti počas koronakrízy v roku 2020 bola prostredníctvom Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatená podpora vo forme tzv. Kurzarbeitu. Napriek tomu sa 

počet zamestnancov, najmä v maloobchode, počas roka 2020 znížil. 

Graf 17: Index priemerného počtu zamestnancov v maloobchode a veľkoobchode počas rokov 

2009 - 2020 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Jedným z prvých opaterní, ktoré vláda SR prijala, aby zabránila prehlbovaniu ekonomickej 

krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, boli opaternia súvisiace so zamestnanosťou. Prvých 

5 mesiacov roku 2020 klesal počet zamestnancov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého 

roka rýchlejšie v maloobchode ako vo veľkoobchode. Následne došlo v jednom mesiaci (jún) 

k rovnakému poklesu (o 4,6 % zamestnancov v MO aj VO).  V ostatných mesiacoch do konca roka 

klesal počet zamestnancov rýchlejšie vo veľkoobchode ako v maloobchode. Trend poklesu počtu 
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zamestnancov je viditeľnejší vo veľkoobchode ako v maloobchode. V MO je skôr tendencia 

stabilizácie počtu zamestnancov s miernymi výkyvmi. 

Hoci sa počet zamestnancov v jednotlivých kategóriách MO nevyvíjal rovnako, iba jedna 

kategória, Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach, 

zaznamenala s výnimkou mesiacov apríl a máj, mierne medziročné prírastky zamestnancov 

(nárast od 0,1 % v marci po 4,8 % v júli). Najväčší pokles počtu zamestnancov v roku 2020 v MO 

bol v kategórii Maloobchod v stánkoch a na trhoch (od 35,3 % v mesiaci marec po 3,1 % v mesiaci 

január). Podobne vysoký pokles počtu zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol 

zaznamenaný aj v kategórii Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach, 

ktorý v každom z troch mesiacov roka 2020 (jún, júl a september) vykázal pokles počtu 

zamestnancov o viac ako 22,5 %. V ostatných mesiacoch trvania pandémie bol medziročný 

mesačný pokles zamestnancov vyšší ako 14,4 %.  

Mzdy 

Posledná kategória ukazovateľov, ktorá dokresľuje situáciu v maloobchode počas roka 2020, je 

index priemernej mesačnej mzdy zamestnancov pracujúcich v maloobchode/veľkoobchode. 

Graf 18: Index priemernej mzdy zamestnancov v maloobchode a veľkoobchode počas 

roka 2020 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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s rokom 2019 mierne rýchlejšie ako vo VO. Ani počas jedného mesiaca roku 2020 neklesli 

pod úroveň priemernej mzdy predchádzajúceho roka. Najmenší medziročný nárast priemernej 

mzdy bol v mesiaci máj (o 0,5 %). O 8 % a viac narástli priemerné mzdy v mesiacoch január, 
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S výnimkou mesiaca máj, kedy priemerná mzda vo veľkoobchode poklesla v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom o 2,6 %, počas všetkých ostatných mesiacov medziročne rástla. Najviac 

narástla v mesiaci júl, až o 11,7 %.  
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Pri porovnaní rokov 2009 a 2020 priemerná mzda vo VO rástla v roku 2020 rýchlejšie ako 

v roku 2009. Iba počas troch mesiacov (január, apríl a máj 2020) bol jej medziročný nárast nižší 

ako v roku 2009. 

Priemerná mzda v MO počas roka 2009 ani počas roka 2020 ani raz neklesla pod úroveň 

predchádzajúceho roka a iba v dvoch mesiacoch roka 2020 bol medziročný nárast priemernej 

mzdy nižší ako v roku 2009 (apríl a máj).  

2.3 Zhrnutie 

Obchod je dôležitým článkom výrobného reťazca, ktorý zabezpečuje predaj tovarov 

konečnému spotrebiteľovi. Od roku 2008 počet maloobchodných prevádzok viditeľne klesá. 

Najväčší pokles počtu MO predajní je vo veľkostnej skupine mikro a malých podnikov. Kým počet 

stredných MO podnikov pôsobiacich na Slovensku je mierne rozkolísaný, pomerne stabilizovaný 

je počet veľkých podnikov pôsobiacich v maloobchode.  

Napriek tomu, že počet aktívnych maloobchodných podnikov má klesajúci trend, v roku 2016 

a 2020 vzniklo na Slovensku viac nových MO podnikov, ako ich zaniklo. Najväčší počet novo 

vzniknutých a rovnako aj zaniknutých podnikov je v troch kategóriách - Maloobchod mimo 

predajní, stánkov a trhov; Maloobchod v nešpecializovaných predajniach a Maloobchod ostatného 

tovaru v špecializovaných predajniach.  

Pandémia koronavírusu postihla slovenskú ekonomiku v marci 2020 a v prvej vlne zatvorila 

obchodné prevádzky, alebo obmedzila predaj tovarov v obchodoch na tri mesiace. Vo väčšine 

prípadov sa pokles tržieb v maloobchode prejavil iba krátkodobo a prechodný pokles tržieb bol 

kompenzovaný výraznejším rastom tržieb počas ďalších mesiacov. Oveľa silnejší dopad 

na tržby v maloobchode mala druhá vlna pandémie, ktorá obmedzila a neskôr zatvorila 

predajne na 4 – 6 mesiacov.  

Počas roka 2020 dosiahol maloobchod najväčšie prírastky tržieb v porovnaní s rokom 2019 

počas mesiacov plnej prevádzky (február, júl-október). V ostatných mesiacoch medziročné tržby 

maloobchodu poklesli. Ešte výraznejší pokles tržieb ako počas roka 2020 je evidovaný 

začiatkom roka 2021, kedy boli prepady tržieb vyššie ako v roku 2009.  

Napriek tomu, že medziročný mesačný pokles tržieb bol počas roka 2020 a začiatkom roka 

2021 vyšší v maloobchode ako vo veľkoobchode, jednotlivé kategórie maloobchodu neboli 

pandémiou zasiahnuté rovnako silno. Najsilnejší prepad zaznamenali tržby v kategórii 

Maloobchod v stánkoch a na trhoch, kedy sa májový index tržieb dostal iba na hodnotu 61,5. 

Táto kategória maloobchodu dosahovala medziročné mesačné poklesy tržieb aj v roku 2009, ale 

hodnoty boli neporovnateľne nižšie ako v roku 2020. Pandémia sa na prepade tržieb prejavila aj 

v kategórii Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach, 

ktorá zaznamenala druhý najväčší prepad tržieb. Tento trend pokračuje aj začiatkom roka 2021. 

Paradoxne je táto kategória maloobchodu neporovnateľná s rokom 2009, lebo v krízovom roku 

dosiahla v porovnaní s rokom 2008 najvyššie medziročné mesačné prírastky tržieb. Treťou 

kategóriou, kde sa prejavil vysoký medziročný prepad tržieb, bola v roku 2020 kategória 

Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach. Táto kategória 

MO dosahovala nízke medziročné prírastky tržieb aj v roku 2009. Pokles tržieb v roku 2020 

a začiatkom roka 2021 bol v niektorých mesiacoch dokonca vyšší, ako tomu bolo v roku 2009.  
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Počas roka 2020 sa priaznivo vyvíjali tržby v kategórii Maloobchod v nešpecializovaných 

predajniach. S výnimkou januára 2020 sa medziročne mesačné tržby zvyšovali. Zlom nastal 

v januári a februári 2021, kedy mesačné tržby medziročne poklesli. Od júla 2020 zaznamenala 

výrazné medziročné prírastky tržieb kategória Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov. 

Tržby približne na úrovni roka 2019 boli počas roka 2020 zaznamenané v kategórii Maloobchod 

s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach a Maloobchod 

so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT v špecializovaných predajniach.  

Obmedzenie a zatvorenie MO prevádzok počas druhej vlny pandémie sa na tržbách v MO 

prejavovalo aj začiatkom roka 2021. Medziročné mesačné indexy tržieb sa s výnimkou 

Maloobchodu mimo predajní stánkov a trhov prepadli v januári 2021 o viac ako 10 %, dokonca 

v MO v stánkoch a trhoch o viac ako 50 %. Tento trend pokračoval aj vo februári 2021, kedy 

sa síce situácia mierne zlepšila, ale prepad tržieb bol stále na úrovni vyššej ako 10 %, v MO 

v stánkoch a trhoch o viac ako 30 %. Výnimkou aj v mesiaci február 2021 bol MO mimo predajní, 

stánkov a trhov, kde sa medziročné tržby zvýšili o viac ako 10 %. 

Po zohľadnení vývoja ďalších ukazovateľov v maloobchode (priemerný počet zamestnancov 

a priemerné mzdy) v roku 2020 môžeme konštatovať, že iba v kategórii Maloobchod v stánkoch 

a na trhoch došlo k poklesu všetkých troch analyzovaných ukazovateľoch – index tržieb, 

priemerného počtu zamestnancov a priemerných miezd. V kategórii Maloobchod s tovarom 

pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach, kde bol druhý najvyšší medziročný pokles 

tržieb, sa síce priemerný počet zamestnancov medziročne znížil, tento pokles bol však nižší ako 

bol pokles tržieb. Priemerný pokles mzdy však nenastal, lebo počas roka 2020 sa priemerné mzdy 

vo všetkých kategóriách MO, s výnimkou Maloobchodu v stánkoch a na trhoch, medziročne 

zvýšili. V tretej kategórii s najvyšším medziročným prepadom tržieb došlo k navýšeniu 

medziročného priemerného počtu zamestnancov aj priemerných miezd.  
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3 Opatrenia prijaté na podporu maloobchodu počas pandémie vírusu 

COVID-19 na Slovensku a vybraných krajinách EÚ 

Pandémia COVID-19 spôsobila problémy všetkým odvetviam ekonomiky, kde dochádza 

k sociálnemu kontaktu. Pokles tržieb sa prejavil aj na prevádzke maloobchodu. Vlády jednotlivých 

krajín zaviedli na podporu podnikania viaceré opatrenia. Hoci mnohé z nich majú plošný charakter, 

niektoré sú zamerané aj na zmiernenie nepriaznivej situácie v odvetví MO.  

V nasledujúcom texte sú uvedené vybrané opatrenia, ktoré boli na zmiernenie dopadov 

pandémie prijaté na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku, v rámci ktorých 

sa o podporu mohli uchádzať aj podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetví maloobchodu. 

 3.1 Slovensko 

Vláda SR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a následnými opatreniami už koncom marca 

2020 reflektovala na vzniknutú situáciu. Prioritou bola tvorba opatrení na kompenzáciu straty 

príjmu a zvýšenia miery likvidity v čase obmedzenia prevádzky pre podnikateľov,  ktorí boli nútení 

zatvoriť svoje obchodné jednotky, prípadne siete maloobchodných prevádzok. 

Prvé opatrenie, ktoré vláda SR schválila 31. marca 2020, bol balík tzv. „Prvej pomoci“, 
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, zameraný na kompenzáciu výpadku príjmu 

a miezd pre podnikateľov, SZČO a zamestnancov.   

Program „Prvej pomoci“9 mohli v prvej vlne pandémie využívať aj podnikatelia v oblasti 

MO, ktorých prevádzky z rozhodnutia ÚVZ museli ostať zatvorené z dôvodu zamedzenia šírenia 

vírusu COVID – 19. O podporu formou kompenzácie mzdy pre zamestnancov alebo kompenzácie 

straty príjmu v čase úplného alebo čiastočného obmedzenia prevádzky, mohli podnikatelia 

v oblasti MO žiadať od 6. apríla 2020 prostredníctvom nasledovných šiestich opatrení10: 

 Opatrenie č.1 - zamerané na kompenzáciu miezd pre zamestnancov tých zamestnávateľov, 

ktorí museli zatvoriť svoje MO prevádzky alebo obmedziť činnosť. O príspevok môžu 

požiadať PO aj SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, pričom príspevok činí 80 % priemernej 

hrubej mzdy zamestnanca, najviac však 880,- Eur. 

 Opatrenie č.2 - zamerané na kompenzáciu výpadku tržieb pre SZČO, ktoré museli 

v dôsledku opatrení ÚVZ svoje MO prevádzky zatvoriť alebo obmedziť činnosť a ktorým 

poklesli tržby o viac ako 20 %. Výška príspevku závisí od výšky poklesu tržieb a pohybuje 

sa od 270 Eur do 810 Eur. V prípade poklesu tržieb o viac ako 80 % je žiadateľovi priznaná 

kompenzácia v maximálnej výške 810 Eur. 

                                                           
9 MINISTERSTVO PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR. 2021. Prvá pomoc zamestnávateľom, 

zamestnancom a živnostníkom. Online. Dostupné na: www.pomahameludom.sk 
10 Možnosť čerpania kompenzácií prostredníctvom programu „Prvá pomoc“ kopíruje pandemickú situáciu 

na Slovensku. Z dôvodu pretrvávajúcich vládnych opatrení, aj v oblasti obmedzenia prevádzky MO predajní, bol 

program postupne rozširovaný. V druhej vlne pandémie podnikatelia mohli čerpať kompenzácie v rámci programu 

„Prvá pomoc +“. Od februára 2021 je pre podnikateľov aj v oblasti MO a ich zamestnancov k dispozícii program „Prvá 

pomoc ++“. Rozširovanie programu súvisí najmä so zvyšovaním finančných limitov v rámci jednotlivých opatrení 

programu (tabuľka č.1). O kompenzáciu na mzdy alebo stratu príjmu je možné požiadať až do ukončenia núdzového 

stavu. V súčasnosti je núdzový stav vyhlásený do 28. apríla 2021.     

http://www.pomahameludom.sk/


Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19                                                                                SBA 

33 

 

 Opatrenie č.3 A - určené pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade 

prerušenia – úplného zatvorenia MO prevádzok, alebo obmedzenia činnosti počas 

vyhlásenej mimoriadnej situácie/núdzového stavu. Títo môžu žiadať o kompenzáciu mzdy 

pre svojich zamestnancov do výšky 80 % priemernej hrubej mzdy, maximálne do výšky 

880 Eur na zamestnanca. 

 Opatrenie č.3 B - podpora pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade 

prerušenia – úplného zatvorenia MO prevádzok, alebo obmedzenia činnosti počas 

vyhlásenej mimoriadnej situácie/núdzového stavu. Prostredníctvom tohto opatrenia môžu 

zamestnávatelia žiadať o paušálny príspevok na mzdu zamestnancov v závislosti 

od poklesu tržieb, a to najmenej o 20 %. V prípade poklesu tržieb o viac ako 80 %, 

žiadateľovi prislúcha príspevok v maximálnej výške 810 Eur. 

 Opatrenie č.4 A - prostredníctvom ktorého môžu o kompenzáciu straty príjmu žiadať 

SZČO, ktoré v dôsledku protipandemických opatrení prišli o príjem. Dotácia je vyplácaná 

ako paušálny príspevok vo výške 210 Eur.  

 Opatrenie č.4 B opatrenie je zamerané na kompenzáciu straty príjmu pre jednoosobové 

s.r.o., ktoré v dôsledku protipandemických opatrení prišli o príjem. Dotácia je vyplácaná 

ako paušálny príspevok vo výške 210 Eur. 

Výška kompenzácie miezd sa od prvej vlny pandémie menila. S nástupom druhej vlny 

pandémie, v septembri 2020, výška dotácií v jednotlivých opatreniach programu Prvá pomoc 

stúpala. Z dôvodu zlej pandemickej situácie bol na Slovensku predĺžený núdzový stav a s ním 

spojené obmedzenia v činnosti aj maloobchodných prevádzok a sietí. Je teda naďalej potrebné 

realizovať podporné/kompenzačné opatrenia v oblasti podpory zamestnanosti. V súčasnosti je 

v platnosti program „Prvá pomoc ++“11, prostredníctvom ktorého môžu o kompenzáciu miezd 

a výpadku tržieb žiadať zamestnávatelia a SZČO do júna 2021, pričom sumy vyplácané 

podporeným žiadateľom sa s druhou vlnou pandémie navyšovali, tak ako je uvedené v nasledujúcej 

tabuľke.  

Tabuľka 1: Navyšovanie príspevku na mzdy, kompenzácie poklesu tržieb a príjmu 

v programe „Prvá pomoc“ 

Zdroj: www.pomahameludom.sk 

 

 

 

                                                           
11 Detailné informácie ohľadom možnosti čerpať dotácie v rámci programu Prvá pomoc++, sú dostupné na stránke: 

www.pomahameludom.sk  

 Prvá pomoc 

4/2020 - 9/2020 
Prvá pomoc + 

10/2020 – 01/2021 
Prvá pomoc ++ 

02/2021 – 06/2021 

Opatrenia č. 1 a 3A 80 % hrubej mzdy 
80 % celkovej 

ceny práce 

100 % celkovej 

ceny práce 

Opatrenia č. 2 a 3B 180 – 540 Eur 270 – 810 Eur 330 – 870 Eur 

Opatrenia č. 4A a 4B 210 Eur 315 Eur 360 Eur 

http://www.pomahameludom.sk/
http://www.pomahameludom.sk/
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3.1.1 Čerpanie kompenzácií mzdových nákladov v odvetví MO a VO12  

Prepuknutie pandémie vírusu COVID – 19 na Slovensku a s ním spojené opatrenia mali 

výrazný vplyv na podnikanie v odvetví maloobchodu. Nútené zatváranie maloobchodných 

prevádzok a sietí spôsobilo podnikateľom v tomto odvetví nemalé finančné, v niektorých 

prípadoch likvidačné problémy. Čerpanie podpory na mzdové náklady sa z tohto dôvodu stalo 

existenčne dôležitým, za účelom zachovania nie len zamestnanosti, ale aj podnikania v oblasti 

MO ako takého.  

Z dostupných údajov, zverejnených Inštitútom sociálnej politiky Ministerstva práce sociálnych 

vecí a rodiny SR (ďalej „ISP“), vyplýva, že čerpanie kompenzácií miezd v rámci jednotlivých 

opatrení programu Prvej pomoci kontinuálne rastie práve v odvetví VO a MO. Pričom ISP 

uvádza, že kým v prvej vlne pandémie boli veľkoobchod a maloobchod na druhom mieste 

(hneď za priemyselnou výrobou) v čerpaní kompenzácií na mzdy, v druhej vlne pandémie prúdi 

čoraz viac pomoci práve do odvetvia VO a MO. Na základe predbežných údajov z januára 202113, 

v období predlžujúcej sa krízy spôsobenej koronavírusom, podnikatelia v odvetví MO a VO 

čerpajú čoraz viac dotácií na podporu zamestnanosti a kompenzáciu výpadku tržieb.  

Graf 19: Celková výška vyplatenej dotácie počas prvej aj druhej vlny pandémie v tisícoch €, 

z projektov Prvej pomoci za vybrané odvetvia 

 
Zdroj: ISP. 2021. Prvá pomoc na Slovensku: Priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám. 

(Aktualizácia 10) Dátová príloha. Online. Dostupné na: https://institutsocialnejpolitiky.sk/analyticke-

komentare/index.html  

 

                                                           
12 MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY- Inštitút sociálnej politiky. 2021. Prvá pomoc na 

Slovensku: priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám (Aktualizácia 10). Online. Dostupné na: 

https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2021/03/ISP_2021_Prva_pomoc_update10_final.pdf   
13 Údaje za január 2021 môžu podliehať zmenám, nakoľko o podporu za 1/2021 je možné žiadať do 31.3.2021 
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Graf 20: Percentuálny podiel čerpania dotácií počas 

prvej aj druhej vlny pandémie v rámci programu 

„Prvá pomoc“ podľa vybraných odvetví14

Z predchádzajúceho grafu vyplýva, že následkom 

uvoľnenia vládnych opatrení v letných mesiacoch 

jún – september 2020, čerpanie dotácií na podporu 

zamestnanosti v odvetví MO a VO pokleslo. 

S nástupom druhej vlny pandémie došlo k zvýšeniu 

čerpania dotácií na podporu zamestnanosti 

v zimných mesiacoch október – december 2020 

a január 2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu 

nepriaznivú pandemickú situáciu boli práve 

podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetví MO 

a VO, tie ktoré dotácie na podporu zamestnanosti 

čerpali najviac. Dôvodom bolo opätovné úplné 

alebo čiastočného obmedzenie prevádzky 

maloobchodných predajní a VO prevádzok, a to 

na dlhšiu dobu, ako v prvej vlne pandémie. Z grafu 

vyplýva, že napriek tomu nedosahuje výška 

poskytnutých dotácií pre MO a VO, v pomere 

s ostatnými odvetviami, ani 20 % z celkového objemu poskytnutých dotácií, a to ani v prvej ani 

v druhej vlne pandémie. 

Najvyššie dotácie na kompenzácie miezd prúdili žiadateľom z odvetvia MO a VO počas 

prvej aj druhej vlny pandémie, prostredníctvom opatrenia 3B. Toto opatrenie je zamerané 

na podporu zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia činnosti. 

V prípade podnikateľov v odvetví MO a VO to znamená, že najviac dotácií na podporu 

zamestnanosti čerpali tie podnikateľské subjekty MO a VO, ktoré mali svoje prevádzky úplne 

uzatvorené v dôsledku vládnych opatrení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 SBA na základe údajov z ISP 
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Graf 21: Čerpanie mzdových kompenzácií v odvetví MO a VO v tisícoch €, v jednotlivých 

opatreniach programu Prvej pomoci počas prvej aj druhej vlny pandémie 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

Odklad splátok poistného 

Paralelne s poskytovaním priamej pomoci podnikateľom aj z odvetvia MO formou 

kompenzácií miezd, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom novelizácie 

zákona o sociálnom poistení umožnilo odklad alebo odpustenie odvodov na sociálne poistenie 

pre niektorých zamestnávateľov. Odklad splatnosti alebo odpustenie odvodov do sociálnej 

poisťovne sa týka len časti odvodov za zamestnávateľa, v prípade SZČO celých odvodov. 

O tento druh pomoci môžu zamestnávatelia žiadať, ak im v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia 

prevádzky poklesol čistý obrat, alebo príjmy z podnikania (v prípade SZČO) viac ako o 40 % 

vrátane. Odklad poistného nemá vplyv na uznanie a vyplatenie sociálnych dávok, na ktoré má 

poistenec, resp. zamestnávateľ v čase mimoriadnej situácie nárok. Lehoty odkladu zaplatenia 

poistného sú predĺžené do 30. júna 2021. Formulár, podmienky a inštrukcie sú dostupné na stránke 

Sociálnej poisťovne, pričom táto uprednostňuje elektronickú formu komunikácie.15  

Na základe informácií uverejnených na stránkach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bol 

umožnený odklad splátok na verejnom zdravotnom poistení podnikateľom len v prvej vlne 

pandémie, a to odklad splátok za mesiac marec v prípade, že im poklesol obrat o viac ako 40 %, 

ak ich splatnosť bola do 31. júla 2020.16   

Dotácie na nájomné17 

Podnikatelia v odvetví MO, ktorých  prevádzky boli zasiahnuté obmedzeniami v čase 

pandémie, môžu čerpať dotácie tiež na nájomné. V prvej vlne pandémie mohli podnikatelia 

žiadosti o dotáciu na nájomné zasielať od 23.06.2020 v prípade, že svoje maloobchodné jednotky 

 

                                                           
15 SOCIÁLNA POISŤOVŇA. 2021. Kto a ako môže požiadať o odklad odvodov. Online. Dostupné na: 

www.socpoist.sk/korona-kriza-tmx/68639s 
16 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA. 2020. Odklad splatnosti preddavkov. Online. Dostupne na: 

www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/  
17 MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR. 2021. Dotácie nájomné-všeobecné informácie. Online. Dostupné na: 

https://najmy.mhsr.sk/ 
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mali umiestnené v prenajatých priestoroch (vrátane obslužných a skladových priestorov) 

a nájomná zmluva bola uzatvorená najneskôr od 01.02.2020. Dotácia bola vyplácaná za celú dobu 

sťaženého užívania predmetu nájmu, teda za obdobie, kedy podnikateľ v odvetví MO  nemohol 

mať z dôvodu šírenia pandémie otvorenú svoju prevádzku. Oprávnený žiadateľ dostal v prvej vlne 

takú výšku dotácie, akú dostal zľavu od prenajímateľa. Napríklad, ak sa majiteľ obchodu dohodol 

s vlastníkom nehnuteľnosti, že mu poskytne 50 % zľavu z nájmu, výška dotácie bola 50 % 

z nájomného, pričom 50 % bola maximálna zľava, ktorú mohol prenajímateľ na účely tejto dotácie 

poskytnúť.  

Dotáciu na nájomné, v rámci druhej vlny pandémie, môžu majitelia maloobchodných 

prevádzok žiadať od 16.12.2020, pričom výzva na podávanie žiadostí je vyhlásená do 30.06.2021. 

Dotácia v druhej vlne pandémie je zameraná na kompenzáciu nájomného pre tých majiteľov 

maloobchodných prevádzok, ktorí v dôsledku obmedzenia pohybu obyvateľstva museli svoje 

prevádzky nechať zatvorené.18 O dotáciu je možné požiadať aj v prípade, že majiteľ 

maloobchodnej prevádzky má nájomné za sťažené obdobie už uhradené. Výška dotácie na nájomne 

sa v druhej vlne pandémie nezmenila a ostala rovnaká ako počas prvej vlny.  

V prípade, že sa nájomca, ktorý nemôže mať otvorenú MO prevádzku na základe nariadenia 

ÚVZ, nedohodne s prenajímateľom na žiadnej zľave, môže nájomné za celé obdobie sťaženého 

užívania prenajímateľovi zaplatiť v splátkach. Splátok môže byť maximálne 48 a nájomné sa 

za obdobie sťaženého užívania nesmie zvyšovať.  

O dotácie na nájomné sa v prvej aj druhej vlne mohli uchádzať aj podnikatelia, ktorí majú 

umiestnené svoje maloobchodné prevádzky na trhoviskách (stánkový predaj). Taktiež 

podmienka zľavy z nájomného a kumulatívna výška dotácie na jeden podnik pôsobiaci v odvetví 

MO (800 tisíc Eur) ostali v prvej aj druhej vlne pandémie nezmenené. 

3.1.2 Čerpanie dotácií na nájomné19  

V rámci dvoch výziev Ministerstva hospodárstva SR na dotácie na nájomné bolo počas prvej 

aj druhej vlny pandémie (od 26.06.2020 do 22.03.2021) schválených a podpísaných celkovo 

18 999 dotačných zmlúv v hodnote 39 392 464,93 Eur. Z týchto zmlúv bolo len 5 zrušených, a to 

v celkovej hodnote 6 438,75 Eur. Zaujímavosťou je, že najnižšia dotácia bola poskytnutá vo výške 

1,23 Eura a najvyššia dotácia pre jeden podnik mala hodnotu 212 069,70 Eur, pričom priemerná 

výška dotácie pre jeden podnik sa pohybuje na úrovni 2 073,40 Eur.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Podrobné informácie o možnosti a podmienkach získania dotácie na nájomné sú dostupné na stránke MH SR. 

https://najmy.mhsr.sk/ 
19 Údaje čerpané zo zabezpečeného portálu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Online. Dostupné pre 

oprávnených užívateľov na: https://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-

monitorovanie-pomoci-is-semp/  

 

 

https://najmy.mhsr.sk/
https://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/
https://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/


Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19                                                                                SBA 

38 

 

Graf 22: Podiel počtu prijatých žiadostí o dotáciu 

na nájomné v prvej a druhej vlne pandémie v SR

 

Z celkového počtu podpísaných 

a vyplatených dotačných zmlúv je 6 212 

podporených podnikateľských subjektov 

z radu podnikov pôsobiacich v odvetví 

maloobchodu. Celková suma vyplatená 

týmto žiadateľom v rámci prvej aj druhej 

vlny pandémie dosiahla výšku 

14 894 861,10 Eur. Priemerná výška dotácie 

na jeden podnik v odvetví MO sa pohybuje na 

úrovni 2 397,75 Eur. 
 

 
Zdroj: SBA na základe údajov PÚ SR 

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci prvej aj druhej vlny pandémie vyplatilo 

podnikateľským subjektom v odvetví veľkoobchodu celkovo 2 052 736,99 Eur na základe 

1 190 dotačných zmlúv, pričom priemerná výška dotácie na jeden podnik VO dosahuje výšku 

1 724 Eur. 

Graf 23: Čerpanie dotácie na nájomné v období od 26.06.2020 do 22.03.2021 podnikateľskými 

subjektami v odvetviach MO a VO 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

Z dostupných údajov Protimonopolného úradu SR a grafu vyplýva, že z celkovej vyplatenej 

čiastky dotácií na nájomné v prvej aj druhej vlne pandémie do 30.03.2021, ani 50 % netvoria 

dotácie na nájomné pre podnikateľské subjekty v odvetví MO a VO. 
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Daňové úľavy  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky za účelom zmiernenia dopadov pandémie 

spôsobenej vírusom COVID-19 pripravilo opatrenia v daňovej oblasti zamerané na MSP a SZČO 

postihnuté touto krízou za účelom jej ľahšieho prekonania. Tieto úľavy v daňovej oblasti môžu 

využívať aj podnikatelia pôsobiaci v oblasti MO. Opatrenia MF SR boli zhrnuté do LEX 

KORONA a týkajú sa najmä:  

 Odkladu platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. 

 Vrátenia daňových preplatkov za rok 2019. 

 Možnosti odpočtu daňových strát v úhrnnej hodnote 1 milión Eur. 

 Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. 

 Odkladu platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel. 

 Opatrení v oblasti DPH a spotrebných daní. 

 Odloženia daňových exekúcií. 

 Opatrení v oblasti používania registračných pokladníc (eKasy). 

 Opatrení v oblasti elektronických registračných pokladníc. 

 Opatrení v oblasti miestnych daní a poplatkov.20 

Odklad splátok úverov 

Na základe zákona č. 67/2020 Z. z. môžu o odklad podnikateľských úverov požiadať aj MSP 

a SZČO. Môžu požiadať o odklad max. 9 splátok, netýka sa to však splátok povoleného 

prečerpania a kreditných kariet. Odklad splátok sú banky povinné poskytovať bezodplatne.21  

 

Odklad splátok leasingu 

Na základe toho istého zákona je možné povoliť podnikateľom (fyzickým aj právnickým 

osobám) odklad splátok leasingu, a to na dobu max. 3 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalšie 

tri mesiace. Odklad splátok sú leasingové spoločnosti povinné poskytovať bezodplatne.22 

 

Bankové záruky a zvýhodnené úvery 

Podnikatelia pôsobiaci na Slovensku môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver maximálne 

do výšky 90 % poskytnutej čiastky. Maximálna výška úveru je 2 milióny Eur. Zvýhodnené úvery 

poskytované SZRB sú určené prioritne na podporu MSP.  

Od pondelka 27.04.2020 spustila špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka 

(EXIM). Prijímateľmi finančnej pomoci formou bankových záruk a zvýhodnených úverov 

do výšky 500 tisíc Eur, boli prioritne malé a stredné podniky, ktoré v rámci svojej činnosti realizujú 

exportné aktivity a udržia zamestnanosť počas koronakrízy. V súčasnosti je prijímanie žiadostí 

o úver v Eximbanke pozastavené.  

                                                           
20 MINISTERSTVO FINANCIÍ SR. 2021. Koronavírus – Opatrenia. Online. Dostupné na:  

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/ 
21 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. 2020. Odklad splátok podnikatelia. Online. Dostupné na: 

https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia 
22 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. 2020. Odklad splátok podnikatelia. Online. Dostupné na: 

https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia 

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia
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Hlavným cieľom poskytnutia zvýhodnených úverov prostredníctvom štátnych bánk je 

dostupnosť finančných prostriedkov pre podnikateľov v najviac zasiahnutých odvetviach 

na prekonanie náročného obdobia pandémie.23 

3.2 Česká republika  

Od 1. marca 2020, kedy boli na území Českej republiky zaznamenané prvé prípady nákazy 

vírusom COVID – 19, vláda ČR začala pripravovať opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie 

na svojom území. Tie sa týkali okrem iného aj zatvárania maloobchodných prevádzok s cieľom 

obmedziť pohyb a koncentráciu obyvateľov na jednom mieste. Tak ako v iných krajinách v rámci 

obmedzení boli udelené výnimky zo zákazu maloobchodného predaja, a to za účelom zabezpečenia 

základných potrieb obyvateľstva. Pre tie maloobchodné prevádzky, ktoré z dôvodu šírenia 

pandémie museli ostať zavreté, vláda ČR pripravila opatrenia vo finančnej a daňovej oblasti 

a opatrenia na podporu likvidity. Prioritou, tak ako v ostatných krajinách EÚ sú opatrenia 

na udržania zamestnanosti.   

Opatrenia využívané v odvetví maloobchodu pre udržanie zamestnanosti 

S cieľom pomôcť firmám prekonať situáciu spôsobenú pandémiou a ochrániť pracovné 

miesta, vláda ČR schválila program na podporu a udržanie zamestnanosti „Antivirus“24. 

Podpora v rámci tohto programu je realizovaná prostredníctvom Úradu práce Českej republiky 

a podľa typu opatrenia je rozdelená na podprogramy:  

 Antivirus A (Plus) určený pre spoločnosti, ktoré obmedzili prevádzku na základe opatrení 

vlády alebo v dôsledku nariadenia karantény príslušným úradom, nasledovne:  

o Prevádzky, ktoré boli úplne uzavreté, môžu žiadať o preplatenie mzdy do výšky 

100 % priemernej mzdy, max. do výšky 50 tis. Kč (približne 1900 Eur) 

na zamestnanca.25  

o V prípade karantény zamestnanca môžu žiadať o náhradu 60 % priemernej 

redukovanej mzdy. 

o Príspevok vyplatený zamestnávateľom až do výšky 80 % z vyplatenej náhrady 

mzdy vrátane odvodov, max. do výšky 39 tis. Kč (približne 1 500 Eur).  

 Program Antivirus B sa vzťahuje na firmy, ktorých zamestnanci mali prekážku v práci 

na strane zamestnávateľa v dôsledku hospodárskych problémov súvisiacich s dôsledkami 

opatrení na zamedzenie šírenia pandémie: 

o Podľa druhu prekážky poberá zamestnanec náhradu mzdy vo výške 60 – 100 % 

priemerného mesačného platu. 

o Príspevok zamestnávateľovi vo výške 60 % vyplatenej náhrady mzdy v rátane 

odvodov, max. do výšky 29 tis. Kč (približne 1100 Eur).   

                                                           
23 Podrobné informácie o podmienkach získania zvýhodnených úverov a bankových záruk sú dostupné na: 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/lepsi-pristup-slovenskych-

podnikatelov-kantikorona-zarukam-eximbanky-sr-vdaka-zlepsenym-podmienkam a https://www.szrb.sk/  
24 ÚŘAD PRÁCE ČR. 2020. Program ANTIVIRUS. Online. Dostupné na: https://www.uradprace.cz/-/program-

antivirus  
25 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR, 2021. Antivirus – podpora zaměstanosti. Online. Dostupné 

na: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus   

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/lepsi-pristup-slovenskych-podnikatelov-kantikorona-zarukam-eximbanky-sr-vdaka-zlepsenym-podmienkam
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/o-nas/aktuality-a-udalosti/aktuality/lepsi-pristup-slovenskych-podnikatelov-kantikorona-zarukam-eximbanky-sr-vdaka-zlepsenym-podmienkam
https://www.szrb.sk/
https://www.uradprace.cz/-/program-antivirus
https://www.uradprace.cz/-/program-antivirus
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus


Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19                                              SBA 

 

41 

 

 Program Antivirus C je určený pre firmy do 50 zamestnancov a spočíva v odpustení 

platieb odvodov na sociálne poistenie za jún – august 2020 za podmienky, že zamestnávateľ 

udrží zamestnanosť a výšku platov a tiež zaplatí odvody za zamestnancov. 

Dotácie na nájomné  

„Covid – Nájemné“ je program určený na podporu podnikateľov prevádzkujúcich 

maloobchodnú podnikateľskú činnosť a poskytovanie služieb zákazníkom, ktorí k tomuto účelu 

používajú prevádzkareň, ktorá nie je v ich vlastníctve a museli na základe krízových nariadení 

vlády ČR obmedziť svoju podnikateľskú činnosť. V rámci programu je alokovaná čiastka 5 miliárd 

Kč (približne 192 miliónov Eur), ktorá je postupne rozdeľovaná v jednotlivých výzvach „COVID 

Nájemné I – III“. Podmienkou v prvej výzve bola zľava z nájmu zo strany prenajímateľa vo výške 

minimálne 30 %. Dotácia však mohla byť poskytnutá maximálne do výšky 50 % z nájomného, 

za obdobie, kedy podnikateľský subjekt v odvetví MO musel mať svoju prevádzku zatvorenú alebo 

obmedzenú otváraciu dobu. Podmienka minimálnej zľavy z nájomného sa vo výzvach „COVID 

Nájemné II a III“ nenachádza, pričom výška maximálnej podpory sa nezmenila (max. 50 % 

z celkového nájomného).    

Daňové úľavy 

Na podporu podnikania aj v odvetví maloobchodu Ministerstvo financií ČR vydalo niekoľko 

rozhodnutí, na základe ktorých je možné poskytnúť rôzne daňové úľavy subjektom, ktorých 

činnosť bola obmedzená alebo prerušená v dôsledku protipandemických opatrení Vlády ČR. Sú to 

napríklad: 

 Odpustenie úroku z omeškania úhrady DPH v období od októbra do decembra 2020 

v prípade, že bude uhradená do konca roku 2020.  

 Odpustenie platenia záloh na dani z príjmov fyzických osôb a dani z príjmov PO a cestnej 

dane splatné v decembri 2020. 

 V platnosti ostávajú alebo budú predĺžené opatrenia týkajúce sa odpustenia správnych 

poplatkov pri žiadostiach a potvrdeniach DÚ, plošné odpustenie DPH v prípade 

bezodplatného dodania základných ochranných prostriedkov, tiež bude zachovaný inštitút 

spätného uplatnenia straty. Subjekty podnikajúce v oblasti MO mohli využiť posunutie 

splatnosti DPH za 3.Q 2020 do 31.12.2020, pričom môžu aj naďalej využívať individuálne 

nástroje na zmiernenie ťažkej situácie na strane daňových subjektov (napr. odloženie 

splatnosti dane, úhrada dane na splátky, individuálne odpustenie úrokov z omeškania alebo 

penále za nepodanie kontrolných hlásení a pod).26 

 Zrušenie povinnosti používať Elektronickú evidenciu tržieb platné až do 31.12.2022. 

Odklad splátok  

Na základe zákona z dielne Ministerstva financií ČR je možné požiadať o odklad splátok aj 

podnikateľských úverov, a to nielen v komerčných bankách, ale aj u nebankových poskytovateľov, 

a to na dobu šiestich mesiacov. O odklad splátok je možné požiadať kedykoľvek počas trvania 

núdzového stavu.27 

                                                           
26 Platnosť všetkých opatrení a úľav pre podnikateľské subjekty v MO, v oblasti daní, je v Českej republike priebežne 

predlžovaná podľa potreby, tak aby boli pokryté aktuálne obmedzenia súvisiace s pandemickou situáciou. 
27 ČESKOSLOVENSKÉ ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO. 2020. Informace k odkladu splátek souvislosti s pandemií COVID – 

19. Online. Dostupné na: https://www.csud.eu/dokumenty/odklad-splatek/  

https://www.csud.eu/dokumenty/odklad-splatek/
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Bankové záruku a zvýhodnené úvery28 

Program COVID I, zriadený v spolupráci Ministerstva priemyslu a obchodu 

s Českomoravskou záručnou a rozvojovou bankou, v rámci ktorého sa môžu MSP aj v odvetví MO 

uchádzať o štátom zaručené úvery do výšky 80 % úveru, s finančným príspevkom na úhradu 

úrokov v rozmedzí od 10 tisíc Kč (384 Eur) do 15 miliónov Kč (približne 576 tisíc Eur).   

Program Záruka COVID II vypísaný Ministerstvom priemyslu a obchodu bol pokračovaním 

programu COVID I a umožnil podnikateľom uchádzať sa o štátom zaručený a dotovaný úver aj 

v komerčných bankách za podmienok ako v prípade programu COVID I. Alokácia tohto programu 

bola vo výške 30 miliárd Kč (približne 1,2 miliardy Eur).  

Záruka COVID III je program, prostredníctvom ktorého sa štát zaručí za úvery veľkých 

spoločností (od 250 do 500 zamestnancov). 

 

3.3 Poľsko 

Vláda Poľskej republiky na zmiernenie dopadov pandemických opatrení schválila už v prvej 

vlne komplexný program podpory podnikateľov. Súbor zákonov, ktoré umožňujú  kompenzácie 

poklesu tržieb pre podnikateľské subjekty pod názvom „Protikrízové štíty“, môžu využívať aj 

podnikatelia pôsobiaci v odvetví maloobchodu. Protikrízové štíty 1.0 – 6.0, neskôr rozšírené o štíty 

7.0 a 8.0, sú zamerané na podporu v oblasti finančnej a daňovej, ale tiež priamych dotácií 

a kompenzácií výpadku tržieb maloobchodných prevádzok, ako aj na udržanie zamestnanosti aj 

v tomto odvetví.  

Opatrenie využívané v odvetví maloobchodu pre udržanie zamestnanosti30 

Na zachovanie a podporu pracovných miest v Poľsku aj pre prevádzky maloobchodu, ktoré 

museli v dôsledku opatrení vlády ostať počas prvej a druhej vlny pandémie zatvorené alebo museli 

obmedziť svoju činnosť, boli určené programy: 

                                                           
28 VLÁDA ČR. 2020. Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance. Online. Dostupné na: 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-

180601/#podnikatele 
29 Wikipedie. 2021. Pandemie Covid – 19 v Česku. Online. Dostupné na: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku#Dopady_na_%C4%8Deskou_ekonomiku 
30 Vláda Poľskej republiky. 2020. Protikrízové štíty 1.0,4.0 a 5.0. . Online. Dostupné na: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-

antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2  

Pandémia v ČR výrazne urýchlila transformáciu kamenných obchodov na online predaj. 

Po vyhlásení núdzového stavu a núteného zatvorenia väčšiny maloobchodných prevádzok došlo 

v ČR k výraznému nárastu počtu ľudí nakupujúcich online už základné potreby (potraviny, 

drogéria..). Táto situácia spôsobila problémy aj takým veľkým online supermarketom ako 

Košík.cz, Rohlík.cz alebo iTesco.cz, ktoré museli urýchliť expanzné plány. Pre menších 

podnikateľov vlastniacich kamenné predajne, ktoré museli byť v dôsledku opatrení zatvorené, sa 

stali prostriedkom transformácie do online nákupného priestoru najväčšie internetové obchody 

Alza.cz a MALL.cz, ktoré predstavili platformy pre rýchly vstup kamenných obchodov na internet. 

E – shopová platforma Shoptet ohlásila dvojnásobok novozaložených internetových 

obchodov.29 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#podnikatele
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#podnikatele
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku#Dopady_na_%C4%8Deskou_ekonomiku
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2
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 Protikrízové štíty 1.0, 4.0 a 5.0, na základe ktorých môžu aj majitelia maloobchodných 

prevádzok žiadať o podporu v prípade, že im poklesne obrat už od 15 %, na kompenzáciu 

miezd pre zamestnancov do výšky 50 % mzdy, a to maximálne na dobu troch mesiacov 

(od 30.03.2020 do 10.06.2020). Pričom pracovný čas zamestnanca v takomto prípade 

nemôže byť krátený o viac ako 20 % a mzda nemôže byť nižšia ako je minimálna mzda 

v Poľsku. 

  Protikrízové štíty 6.0, 7.0 a 8.0, v rámci ktorých môžu žiadať podnikatelia v odvetví MO 

o kompenzáciu, ak bola ich činnosť obmedzená alebo zastavená z dôvodu 

protipandemických opatrení a pokles tržieb bol vyšší ako 40 % oproti príslušnému mesiacu 

predchádzajúceho roka. V rámci štítu 6.0 bolo možné žiadať o kompenzáciu od 

30.12.2020. V roku 2021 môžu podnikateľské subjekty v odvetví MO žiadať 

o kompenzáciu prostredníctvom štítu 7.0 (od 01.02.2021) a 8.0 (od 28.02.2021). Žiadať 

o podporu formou kompenzácie z dôvodu poklesu tržieb v rámci štítu 8.0 môžu MO len 

v prípade, že nedostali podporu prostredníctvom štítu 7.0. Podpora je vo výške v akej boli 

predošlé podpory teda buď 2 080 PLN (456 Eur) alebo 1 300 PLN (285 Eur). Dotácia pre 

maloobchod je jednorazová.31 

  Dávka standstill je určená pre SZČO, ako paušálna náhrada výpadku príjmu v dôsledku 

obmedzenia alebo prerušenia činnosti, v rámci ktorej bolo možné žiadať o podporu 

pri poklese tržieb (príjmu) minimálne o 15 %. Výška paušálnej náhrady je stanovená 

maximálne do 80 % výšky minimálnej mzdy v Poľsku, t.j. 2 080 PLN (456 Eur). 

V prípade, že je podnikateľ oslobodený od platenia DPH alebo uhradil svoje daňové 

povinnosti daňovou kartou, jeho podpora je vo výške 1 300 PLN (285 Eur). Pre 

podnikateľov v odvetví maloobchodu je možné podporu získať maximálne 3x (v rámci 

protikrízového štítu 6.0), pričom nie je automaticky predlžovaná a treba o ňu žiadať 

opakovane. V rámci protikrízového štítu 7.0 a 8.0 je možné v druhej vlne pandémie 

požiadať opätovne o tento druh kompenzácie. 

Odklad splátok poistného 

O výnimku z platenia odvodov mohol podnikateľský subjekt v MO v prvej vlne pandémie 

požiadať, ak mu poklesli tržby minimálne o 75 %, je zamestnávateľom a je registrovaný ako 

platiteľ odvodov, ktorý riadne predkladá príslušné mesačné výkazy (najneskôr od 30.06.2020). 

Výnimka sa týkala platenia odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a fondu 

zamestnanosti za mesiace júl – september 2020. Žiadosti mohli podávať podnikateľské subjekty 

do 30.11.2020. V prípade, že ich žiadosť o výnimku bola schválená, boli podnikatelia aj v odvetví 

MO oslobodení od platieb poistného na sociálne a zdravotné poistenie, fond solidarity, fond práce, 

fond zaručených zamestnaneckých výhod a fond preklenovacieho dôchodku. O tieto výnimky 

z platenia odvodov mohli podnikatelia v MO opätovne žiadať v druhej vlne pandémie, v rámci 

protikrízového štítu 7.0, a to za mesiac január 2021, najneskôr do 28.02.2021.32 

 

 

                                                           
31 Vláda Poľskej republiky. 2020. Protikrízové štíty – súčasná podpora podnikateľom. Online. Dostupné na: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-

antykryzysowe-aktualne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow  
32 VLÁDA POĽSKEJ REPUBLIKY. 2021. Protikrízový štít 7.0 . Online. Dostupné na: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-

dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz  

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-aktualne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-aktualne-wsparcie-dla-przedsiebiorcow
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz


Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19                                              SBA 

 

44 

 

Kompenzácia prevádzkových nákladov z obchodnej činnosti 

V rámci protikrízových štítov 7.0 a 8.0 je možné pre majiteľov maloobchodných prevádzok 

žiadať o dotáciu na kompenzáciu prevádzkových nákladov z obchodnej činnosti, a to v prípade, 

že ich tržby v období druhej vlny pandémie poklesli minimálne o 40 %. V prípade, že podnikateľ 

dostal dotáciu v rámci protikrízového štítu 7.0, bude sa mu táto krátiť o jednu dotáciu v rámci 

dotácie z protikrízového štítu 8.0, ak o ňu požiada. Žiadať môže na základe výzvy v rámci štítu 

7.0 do 31.03.2021 a v rámci štítu 8.0 do 31.05.2021. Dotácia môže dosiahnuť výšku 5 000 PLN 

(1 097 Eur) a je jednorazová. Podnikatelia v rámci MO môžu žiadať o dotácie maximálne 

dvakrát.33  

Podnikatelia v oblasti MO, ktorí nezamestnávajú žiadne osoby, môžu o kompenzáciu 

nákladov žiadať v rámci protikrízového štítu 1.0 priebežne v období od 30.03.2020 

do 10.06.2021. O podporu je možné požiadať na tri mesiace, a to v prípade poklesu obratu už 

od 30 %. Výška spolufinancovania časti prevádzkových nákladov štátom v tomto prípade, je 

stanovená podľa výšky poklesu obratu v rozsahu od 50 % do 90 % výšky minimálnej mzdy 

v Poľsku. Minimálna mzda v Poľsku je na úrovni 2 600 PLN (570 Eur). Podpora je vyplácaná 

automaticky mesačne a po troch mesiacoch je jej vyplácanie ukončené.34 

Daňové úľavy35 

Na uľahčenie podnikania v čase prebiehajúcej pandémie Poľská vláda v spolupráci 

s Ministerstvom financií pripravila viacero opatrení v daňovej oblasti, z ktorých majú prospech aj 

podnikatelia v odvetviach maloobchodu. Sú to opatrenia ako napríklad:  

 Spätné uplatnenie straty za rok 2019, ak daňovník dosiahne v roku 2020 pokles tržieb 

o 50 % oproti roku 2019. 

 Odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmu do 31. júla 2021. 

 Oslobodenie od poplatkov a úrokov z omeškania, v prípade žiadostí o odklady podania 

daňového priznania, platenia dane a splátkového kalendára. 

 Odklad podávania nových výkazov DPH podľa novej matice, bez uloženia pokuty. 

 Neplatenie dane z maloobchodného predaja - Pokračovanie pozastavenia platnosti zákona 

o dani z obratu. Daňovník nebude musieť platiť daň za zdaňovacie obdobia júl - december 

2020. 

Úverové moratórium  

V rámci protikrízového štítu 4.0 (schválený 24.06.2020) môžu aj podnikatelia v odvetví MO, 

využiť úverové moratórium. Odklad splátok podnikateľských úverov, splátok kreditných kariet 

a leasingu môžu podnikatelia využiť maximálne na dobu 3 mesiacov. Požiadať môže každý 

podnikateľ, ktorý stratil hlavný zdroj príjmu v dôsledku pandémie po 13.03.2020. Ak má dlžník 

v jednej banke viacero úverov, úverové moratórium môže využiť len na jeden z nich.36 

                                                           
33 VLÁDA POĽSKEJ REPUBLIKY. 2021. Protikrízový štít 7.0 . Online. Dostupné na: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-

urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz  
34 VLÁDA POĽSKEJ REPUBLIKY. 2020. Využitie financovania na podnikanie. Online. Dostupné na: 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci  
35 VLÁDA POĽSKEJ REPUBLIKY. 2020. Protikrízový štít – Pilier II: Financovanie podnikov. Online. Dostupné na: 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/finansowanie-przedsiebiorstw  
36 Madziąg, M. 2020. Úverové prázdniny a koronavírusy – kto môže pozastaviť splácanie pôžičky počas pandémie COVID – 19? 

Online. Dostupné na: https://www.totalmoney.pl/artykuly/7609978,kredyty-hipoteczne,wakacje-kredytowe-a-koronawirus---kto-

moze-zawiesic-splate-rat-kredytu-w-trakcie-pandemii-covid-19,1,1  

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/od-1-lutego-2021-dodatkowe-wsparcie-dla-wybranych-branz
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/finansowanie-przedsiebiorstw
https://www.totalmoney.pl/artykuly/7609978,kredyty-hipoteczne,wakacje-kredytowe-a-koronawirus---kto-moze-zawiesic-splate-rat-kredytu-w-trakcie-pandemii-covid-19,1,1
https://www.totalmoney.pl/artykuly/7609978,kredyty-hipoteczne,wakacje-kredytowe-a-koronawirus---kto-moze-zawiesic-splate-rat-kredytu-w-trakcie-pandemii-covid-19,1,1
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Štátne záruky a úvery  

Štát prostredníctvom BGK (Bank Gospodarstwa Krajoweho) do konca roka 2020 rozšíril 

možnosť poskytnúť záruku pre MSP na úvery do výšky 80 % hodnoty úveru. Maximálna výška 

úveru, za ktorý ručí štát môže dosiahnuť až 3,5 mil. PLN (približne 770 tisíc Eur).37   

Pôžička z fondu práce pre mikropodnikateľov je určená pre tých podnikateľov, ktorí 

v priebehu rokov 2019 a 2020 zamestnávali menej ako 10 osôb a ich ročný obrat z predaja tovaru 

alebo služieb nepresiahol 2 mil. Eur. Takéto podnikateľské subjekty aj z odvetvia MO môžu žiadať 

o zvýhodnenú  pôžičku do výšky 5 000 PLN (1 097 Eur). Pôžička je úročená pevnou úrokovou 

sadzbou vo výške 0,05 % diskontnej sadzby akceptovanej Poľskou národnou bankou. Pôžička musí 

byť splatená za 12 mesiacov od poskytnutia s trojmesačnou odkladnou dobou.38 

3.4 Maďarsko 

Maďarská vláda zriadila na stimuláciu svojej ekonomiky v prvej vlne pandémie v roku 2020 

Fond hospodárskej obnovy na oživenie hospodárstva a podporu trhu práce vo výške 1 345 miliárd 

HUF (3,9 miliárd EUR). Fond bol financovaný z preskupenia existujúcich rozpočtových kapitol: 

922 miliárd HUF (2,7 miliárd EUR) jednotlivých ministerstiev a 423 miliárd HUF (1,2 miliárd 

EUR) z fondu zamestnanosti.   

Ekonomický záchranný balíček, ktorý predseda vlády Maďarskej republiky ohlásil 

6. apríla 2020, pozostával z piatich základných pilierov, podľa ktorých maďarská vláda 

vypracovala jednotlivé opatrenia na ochranu hospodárstva v čase pandémie spôsobenej vírusom 

COVID - 19. Mimoriadny význam v rámci vládnych opatrení na podporu ekonomiky v čase 

koronakrízy má zachovanie pracovných miest. Z toho dôvodu Maďarská vláda pristúpila najskôr 

k implementácii opatrení v oblasti podpory zamestnanosti, prostredníctvom dotácií na mzdy 

za prácu na kratší pracovný čas, čím chcela zabrániť hromadnému prepúšťaniu.  

Opatrenie na podporu a zachovanie zamestnanosti aj v odvetví MO 

Na základe Nariadenia vlády Maďarska č. 105/2020, schváleného dňa 10. apríla 2020, mohli 

o podporu na zachovanie pracovných miest žiadať podnikateľské subjekty v odvetví MO, ktoré 

museli obmedziť svoju činnosť alebo zatvoriť prevádzky z dôvodu hygienických opatrení. Takto 

postihnutí podnikatelia mohli o kompenzácie požiadať v prípade že museli svojim zamestnancom 

skrátiť pracovný čas v rozsahu od 30 % do 50 %. Výška príspevku na jedného zamestnanca bola 

stanovená do výšky maximálne 70 % tej časti čistej mzdy, o ktorú bola krátená z dôvodu krátenia 

pracovného času, najviac však 75 000 HUF (209 Eur). Podnikatelia v odvetví MO mohli poberať 

príspevok na kompenzáciu miezd zamestnancov, z dôvodu krátenia pracovného času, 

maximálne tri mesiace.39 Počas druhej vlny pandémie bola Vládnym nariadením č. 290/2020 

(VI.17) lehota na podanie žiadosti o príspevok na mzdu predĺžená do 31.12.202040, 

                                                           
37 VLÁDA POĽSKEJ REPUBLIKY. 2020. Protikrízový štít – Pilier II: Financovanie podnikov. Online. Dostupné na: 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/finansowanie-przedsiebiorstw 
38 VLÁDA POĽSKEJ REPUBLIKY. 2020. Protikrízové štíty 1.0,4.0 a 5.0. . Online. Dostupné na: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-

antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2 
39 PWC. 2020. Támogatások a csökkentett munkaidȍs foglalkoztatáshoz, és a kutatás-fejlesztési munkahelyek 

megȍrzéséhez. Online. Dostupné na: https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2020/csokkentett-munkaidos-

foglalkoztatas-tamogatasok.html  
40 290/2020. (VI. 17.) Korm. rendeleta munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről. 2020. 

Online. Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000290.kor 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/finansowanie-przedsiebiorstw
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcze-antykryzysowe-1-0-4-0-i-5-0-wsparcie-dla-firm-w-okresie-epidemii-covid-19#2
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2020/csokkentett-munkaidos-foglalkoztatas-tamogatasok.html
https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2020/csokkentett-munkaidos-foglalkoztatas-tamogatasok.html
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000290.kor
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resp. najneskôr jeden mesiac po ukončení núdzového stavu. Podnikateľské subjekty v oblasti MO, 

ktorých činnosť bola obmedzená alebo museli svoje prevádzky nechať zatvorené aj v druhej vlne 

pandémie, mohli opätovne žiadať o podporu na kompenzáciu miezd, tiež na dobu troch mesiacov.41 

Dotácie na nájomné42 

Problémy s platením nájomného, tých podnikateľov v odvetví MO, ktorí boli nútení v čase 

pandémie zatvoriť svoje prevádzky maďarská vláda neriešila priamo dotáciami, 

resp. príspevkami na nájomné alebo kompenzáciami nákladov vzniknutých z obchodnej činnosti, 

ale nepriamo, a to dvoma spôsobmi:  

 Zákazom vypovedania nájmu, kedy vlastníci (štát alebo územná samospráva) 

nehnuteľnosti nemôžu vypovedať nájomnú zmluvu na nebytové priestory až do konca 

núdzového stavu, pričom nájomné sa nesmie zvyšovať ešte 90 dní po ukončení núdzového 

stavu a prenajímateľ je tiež povinný preskúmať možnosť zníženia nájmu (Nariadenie vlády 

Maďarska 609/2020. XII.18.). 

 Výnimkou z nájomného pre prevádzkovateľov služieb, maloobchodu a ostatným 

podnikateľom postihnutým zákazom alebo obmedzením činnosti (priameho predaja), kedy 

na základe nariadenia vlády Maďarska č. 52/2021.(II.9) nemusia platiť nájom za marec 

2021 a ak už zaplatili, tak im je prenajímateľ toto povinný do 16. marca 2021 vrátiť.  

Daňové úľavy a oslobodenie od poplatkov a odvodov 

Na základe vládneho nariadenia č. 485/2020. (XI. 10.) môžu, v prípade obmedzenia činnosti 

na základe vyhlásenia núdzového stavu, čerpať výhody v daňovej oblasti a oblasti odpustenia 

poplatkov štátu aj odvetvia maloobchodu. Základné opatrenia na zlepšenie situácie v odvetví MO 

sú: 

 oslobodenie od príspevkov na sociálne zabezpečenie, 

 oslobodenie od povinnosti platiť príspevky na odborné vzdelávanie, 

 výnimka z povinnosti platiť preddavky na rehabilitačné príspevky za tretí štvrťrok 2020, 

tiež odpustenie platenia rehabilitačného príspevku dva mesiace v roku 2020 a tri mesiace 

v roku 2021, po dobu trvania nepriaznivej pandemickej situácie, 

 v prípade daňovníka malého podniku sa výška osobných platieb nepovažuje za základ dane 

z podnikania pre určenie daňovej povinnosti pre malé podniky za november 2020, 

december 2020 a január 2021 - marec 2021, 

 oslobodenie od platenia maloobchodnej dane počas obmedzení v dôsledku 

protipandemických opatrení43,  

 zákaz mestám a obciam vyrubovať akékoľvek nové poplatky alebo dane 

pre podnikateľov postihnutých zákazom alebo obmedzením činnosti.44 

                                                           
41 KPMG. 2021. Jógszbályok -A koronavírus járvány okán kiadott legfontosabb jogszabályok témakörönként 

csoportosítva. Online. Dostupné na: https://home.kpmg/hu/hu/home/tanulmanyok/2020/04/laws.html  
42 KPMG. 2021. Jógszbályok -A koronavírus járvány okán kiadott legfontosabb jogszabályok témakörönként 

csoportosítva. Online. Dostupné na: https://home.kpmg/hu/hu/home/tanulmanyok/2020/04/laws.html  
43 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeleta veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről. 2021. Online. 

Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000485.kor 
44 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeleta koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről. 2021. Online. Dostupné na: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000603.KOR&dbnum=1  

https://home.kpmg/hu/hu/home/tanulmanyok/2020/04/laws.html
https://home.kpmg/hu/hu/home/tanulmanyok/2020/04/laws.html
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000485.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000603.KOR&dbnum=1
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Úverové moratórium  

Na základe vládneho nariadenia 47/2020.(III.18.) platného od 19.03.2020 vláda Maďarskej 

republiky vyhlásila úverové moratórium z dôvodu mimoriadnej udalosti. Moratórium platí aj 

pre podnikateľské úvery a podnikateľov pôsobiacich v odvetviach maloobchodu, ktorí môžu 

požiadať o odklad splácania pôžičiek, úverov, leasingu, a to na dobu do 31.12.2020. Zákonom 

č. CVII 2020 bolo moratórium predĺžené do 30.06.2021. V prípade že dlžník chce, resp. môže 

splácať úver, tak môže aj počas úverového moratória. 

Záruky a zvýhodnené úvery45  

S cieľom zlepšiť finančnú situáciu podnikateľom, ktorí sú postihnutí opatreniami v dôsledku 

pretrvávajúcej pandémie, vláda Maďarskej republiky uznesením č. 1170/2020. (IV.21) 

od 21.04.2020 zriadila garančný fond Garantiqa Hitelgarancia, prostredníctvom ktorého môžu 

podniky žiadať o garanciu na úver až do výšky 85 % -  90 % hodnoty úveru. Ručenie sa uskutočňuje 

prostredníctvom štátneho rozpočtu. Alokácia finančných prostriedkov v garančnom fonde je 

1 000 miliárd HUF (približne 2,8 miliardy Eur). Zaručené úvery sú realizované prostredníctvom 

MFB (Magyar fejlesztési bank) – Maďarskej rozvojovej banky. 

Ďalšia pomoc pre podnikateľov v oblasti zlepšenia finančnej situácie je realizovaná 

s podporou Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá  8. marca 2021 spustila pôžičkový 

program - Bezúročný reštart „Quick Loan“. Je určený aj všetkým odvetviam maloobchodu, 

ktorých sa týkajú reštriktívne opatrenia v súvislosti s pandémiou. Od 16. marca 2021 budú môcť 

podnikatelia v maloobchode požiadať o bezúročné pôžičky na 10 rokov s 3 ročnou dobou odkladu 

splácania na pokrytie miezd, príspevkov, réžie a prevádzkových nákladov a zásob na opätovné 

otvorenie maloobchodných prevádzok. Rozpočet programu je 100 miliárd HUF 

(približne 280 miliónov Eur), ktoré je možné navýšiť podľa záujmu. Minimálna výška pôžičky je 

1 milión HUF (približne 2 800 Eur) a max. 10 miliónov HUF (približne 28 tisíc). 

                                                           
45 1170/2020. (IV.21) Korm. Határozat. a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és 

középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar 

Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 

megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről. Online. Dostupné na: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a20h1170.kor  
46 A kistelepülési üzletek támogatása. 2021. Online. Dostupné na: www.protask.hu/a-kormany-62-2021-ii-12-korm-

rendelete-a-gazdasag-ujrainditasi-akcioterv-kereteben-a-kistelepulesi-uzletek-tamogatasarol/   

Na základe nariadenia vlády Maďarska 62/2021.(II.12) môžu podnikatelia v oblasti MO 

rozšíriť alebo modernizovať svoje prevádzky s pomocou štátnej dotácie. Cieľom vládneho 

nariadenia je zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva aj v menších obciach základnými tovarmi 

dennej spotreby. Podnikatelia v odvetví MO môžu žiadať o dotácie na investície, v súlade 

s oprávnenými výdavkami na:  

 vnútornú a vonkajšiu obnovu prevádzky (rozšírenie prevádzky alebo jej lepšia dostupnosť, 

modernizácia služieb a pod.). V tomto prípade štát poskytne dotáciu vo výške 80 % 

oprávnených nákladov maximálne do výšky 50 mil. HUF (približne 140 tisíc Eur), 

 kúpu vybavenia potrebného na zriadenie alebo rozšírenie maloobchodu, súborov vecí 

a nehmotného majetku, prípadne na školenie personálu a efektívne fungovanie firmy poskytne 

štát 75 % oprávnených nákladov, maximálne však 12 mil. HUF (približne 33,5 tisíc Eur), 

 kúpu, resp. doplatenie kúpnej ceny nehnuteľnosti potrebnej na prevádzkovanie MO 50 %  

nákladov max. 5 mil. HUF (približne 14 tisíc Eur), 

 podporu vo forme dotácie na mzdy max. pre dvoch zamestnancov na rok.46   

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a20h1170.kor
http://www.protask.hu/a-kormany-62-2021-ii-12-korm-rendelete-a-gazdasag-ujrainditasi-akcioterv-kereteben-a-kistelepulesi-uzletek-tamogatasarol/
http://www.protask.hu/a-kormany-62-2021-ii-12-korm-rendelete-a-gazdasag-ujrainditasi-akcioterv-kereteben-a-kistelepulesi-uzletek-tamogatasarol/
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3.5 Rakúsko 

 

V rámci tvorby opatrení kladie rakúska vláda osobitý zreteľ aj na odvetvia maloobchodu, ktoré 

sú v dôsledku núteného zatvorenia prevádzok postihnuté výpadkom tržieb. Balík pomoci 

CORONA47 z dielne rakúskej spolkovej vlády má za cieľ zaistenie pracovných miest, podporu 

a udržanie podnikania aj v oblasti maloobchodu. Včasná a adresná podpora je zabezpečená 

prostredníctvom skrátenia času potrebného na získanie podpory, navýšením financovania 

jednotlivých opatrení v priebehu zhoršujúcej sa pandemickej situácie, jednoduchým procesom 

podávania žiadostí, ako aj jednoduchým a prehľadným systémom opatrení. Fond disponuje 

alokáciou finančných prostriedkov vo výške 50 miliárd Eur.  

Opatrenia na podporu zamestnanosti aj v odvetví MO 

Na základe skúseností z krízy v roku 2009 v oblasti udržania zamestnanosti Vláda 

Rakúskej spolkovej republiky pristúpila opäť k aplikovaniu princípu skráteného pracovného 

času „Kurtzarbeitu“. Podpora je realizovaná prostredníctvom Arbeitsmarktservice (Úrad práce), 

ktorý na základe žiadosti od zamestnávateľov prepláca mzdové náklady prostredníctvom príspevku 

na krátkodobú prácu. Zamestnancovi prináleží počas krátkodobej práce 80 – 90 % hrubej mzdy. 

Pričom zamestnávateľ sa na mzdových nákladoch musí podieľať minimálne vo výške 10 % mzdy. 

Takúto formu podpory môžu poberať aj zamestnávatelia pôsobiaci v odvetví MO, ktorých činnosť 

bola prerušená alebo obmedzená v dôsledku vládnych opatrení, a to po dobu troch mesiacov 

s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace. Výška príspevku je odstupňovaná v závislosti 

od výšky hrubej mzdy nasledovne: 

 90 % - až do výšky 1 700 Eur brutto. Ak zamestnanec v minulosti poberal až 1 700 Eur 

brutto, krátkodobá práca mu zaručí 90 % čistej mzdy,  

 85 % - až do 2 658 Eur brutto. Ak zamestnanec v minulosti poberal mzdu do výšky 

2 658 Eur brutto, krátkodobá práca mu zaručí  85 % čistej mzdy,  

 80 % - viac ako 2 658 Eur brutto. Ak zamestnanec v minulosti poberal mzdu 2 658 Eur 

brutto alebo viac, krátkodobá práca mu zaručí 80 % čistej mzdy,  

 0 % - pre hrubý príjem nad 5 730 Eur.  

Fond núdze je nástrojom na podporu SZČO alebo podnikov, ktoré zamestnávajú 

do 9 zamestnancov, a je určený na kompenzáciu čistého príjmu. Minimálna čiastka podpory je 

500 Eur a max. 2 000 Eur mesačne + bonus 500 Eur za návrat, t.j. maximálna podpora za rok môže 

dosiahnuť výšku 24 tis Eur, resp. 30 tis Eur. Výška dotácie zodpovedá 80 % z vymeriavacieho 

základu príjmu, nízkopríjmovým osobám 90 % bez dodatočného príjmu. Alokácia fondu je 

vo výške 2 miliardy Eur.48  

Odklady platieb na sociálne zabezpečenie pre SZČO. Najviac postihnutí podnikatelia môžu 

požiadať o odklad splátky, alebo zníženie odvodov z dôvodu zníženia obratu, ako aj čiastočné 

                                                           
47 BUNDESMINISTERIUM FINANZEN. 2021. FAQ: Das Corona-Hilfspaket der Österreichischen Bundesterierung. 

Online. Dostupné na: www.Bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Informationen  
48BUNDESMINISTERIUM FINANZEN. 2021. FAQ: Das Corona-Hilfspaket der Österreichischen Bundesterierung. 

Online. Dostupné na: www.Bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Informationen 

http://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Informationen
http://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Informationen
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alebo úplné odpustenie úrokov z omeškania. Opatrenie môžu využívať aj SZČO pôsobiace 

v odvetví maloobchodu.49 

Kompenzácia nákladov50  

Na základe výzvy Spolkového ministerstva financií môžu podnikatelia (aj maloobchod) 

žiadať o kompenzáciu fixných nákladov, pričom výpočet výšky dotácie je veľmi jednoduchý. 

Pokiaľ má podnik stratu 60 % (oproti zodpovedajúcemu obdobiu v roku 2019 alebo 2020) výška 

dotácií bude 60 % z hodnoty fixných nákladov. Pre priznanie dotácie je podmienkou zníženie tržieb 

minimálne o 30 %. Maximálna suma pre jednu spoločnosť je 800 000 Eur, pričom spoločnosti, 

ktoré dosiahli v minulom roku v čase podania žiadosti obrat menej ako 120 tis. Eur a ktoré pre 

podnikateľa predstavujú hlavný zdroj príjmu môže byť určená paušálna suma dotácie 800 tis. Eur, 

alebo 30 % výpadok tržieb sa stanoví ako výška pomoci.  

Náhrada škody  

Počas druhej vlny pandémie boli obmedzeniami vlády zasiahnuté maloobchodné 

prevádzky. Rakúska vláda preto rozhodla o ich odškodnení formou kompenzácie – náhrady 

škody za ušlý zisk. Výška náhrady škody závisí od obratov spoločnosti a počtu zamestnancov. 

Spoločnosť s menej ako 50 zamestnancami a obratom menším ako 10 mil. Eur má nárok 

na kompenzáciu straty vo výške 90 % ušlého zisku za porovnateľné obdobie. Spoločnosť s viac 

ako 50 zamestnancami a obratom väčším ako 10 mil. má nárok na kompenzáciu straty vo výške 

70 % ušlého zisku. Maximálna výška dotácie pre jednu spoločnosť je 3 milióny Eur.51 

Za november a december 2020 dostali spoločnosti priamo dotknuté vládnymi 

obmedzeniami náhradu výnosov52 (tie ktoré museli byť počas lockdownu zatvorené, 

7. decembra – 31. decembra 2020). Výška náhrady výnosov bola vypočítaná prostredníctvom 

rozdielu výšky výnosov za obdobie lockdownu, s výnosmi v tom istom období roku 2019. 

V prípade maloobchodných spoločností bola určená náhrada výnosov vo výške 12,5 % až 37,5 % 

z vypočítaného rozdielu - najviac dostali pohostinstvá a kaderníctva. Pre nepriamo dotknuté 

spoločnosti sa kompenzácia výnosov pripravuje (výška náhrady výnosov sa stanoví podľa miery 

obmedzenia a odvetvia, v ktorom podnikateľ podniká, a môže byť až do výšky 80 % obratu 

z porovnateľného obdobia).  

Daňové úľavy53 
 uľahčenie platieb (odklad platieb alebo splátky daní), 

 bonusové platby a výhody, ktoré podnikatelia poberajú v dôsledku koronakrízy 

v kalendárnom roku 2020, sú oslobodené od daní (dotácie nie sú zdaniteľným príjmom), 

                                                           
49BUNDESMINISTERIUM DIGITALIZIERUNG UND WIRTSCHAFTSTANDORT. 2021. Maßnahmen 

der SVS (vormals SVA). Online. Dostupné na: https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-

19/Unterstuetzung-fuer-Unternehmen.html#SVS 
50 BUNDESMINISTERIUM FINANZEN. 2021. Fixkostenzuchsus: Jetzt beantragen. Online. Dostupné na: 

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/fixkostenzuschuss.html  
51 BUNDESMINISTERIUM FINAZEN. 2021. Fragen und Antworten zum Verlustersatz. Online. Dostupné na: 

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/informationen-coronavirus/verlustersatz.html 
52 FINANZIERUNGSAGENTUR DES BUNDES GmBH. 2021. Lockdown-Umsatzersatz zur Unterstützung der 

österreichischen Wirtschaft. Online. Dostupné na: https://www.umsatzersatz.at/ 
53 BUNDESMINISTERIUM FINANZEN. 2021. FAQ: Das Corona-Hilfspaket der Österreichischen Bundesterierung. 

Online. Dostupné na: www.Bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Informationen 

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/fixkostenzuschuss.html
https://www.umsatzersatz.at/
http://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html#Informationen
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 odpustenie poplatkov a federálnej dane za podanie žiadosti a podporné služby, odpustenie 

poplatkov za právne transakcie, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení v súvislosti 

s krízovou situáciou, 

 oslobodenie od ciel a dane z obratu pri dovoze tovaru pre obete krízy, 

 zníženie sadzby dane z obratu na 5 %. 

Úverové moratórium54  

Aj v Rakúsku vychádzajú banky v ústrety svojim klientom a mikropodnikatelia si môžu 

odložiť splácanie úveru až na 10 mesiacov, a to v dôsledku straty alebo poklesu príjmu z dôvodu 

koronakrízy. Opatrenie môžu využívať aj podnikatelia z odvetvia maloobchodu. 

Záruky a zvýhodnené úvery 

Na zlepšenie finančnej situácie malých a stredných podnikateľov a SZČO, aj z odvetvia MO 

počas pandémie, bol zriadený Pomocný fond Corona, ktorý prostredníctvom AWS (Rakúska štátna 

banka), poskytuje záruku 90 % na úver v domácej banke podnikateľa pre dosiahnutie rýchlej 

likvidity. Maximálna výška úveru môže dosiahnuť výšku dvojnásobku ročného platu alebo 25 % 

ročného obratu. Štátne záruky za úvery podnikateľov pokrývajú 90 - 100 % výšky pôžičky, 

v závislosti od výšky úveru a typu spoločnosti. Doba splácania štátom zaručených úverov je 

5 rokov a je možné predĺžiť o ďalších 5 rokov. V prípade úveru, za ktorý ručí štát 100 %,  je prvé 

dva roky úroková sadzba 0 %, pri úvere ručenom do výšky 90 % je sadzba 1 %.  

 

 

3.6 Zhrnutie 

Podnikatelia pôsobiaci v odvetví maloobchodu majú veľkú časť svojich aktív viazanú v podobe 

tovaru a zásob a tiež v pohľadávkach. Výška denných tržieb na dodržanie termínov splatnosti ich 

záväzkov voči dodávateľom, prenajímateľom, bankám, zamestnancom a štátu je pre nich z tohto 

dôvodu existenčne dôležitá. Neplánovaná, takmer trojmesačná odstávka počas prvej vlny, ďalšia 

počas druhej vlny  pandémie vírusu COVID - 19, ktorá trvá prakticky do súčasnosti (apríl 2021), 

v odvetví maloobchodu spôsobila majiteľom týchto prevádzok značné problémy, v prvom rade 

s likviditou. 

Pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v odvetví maloobchodu vláda SR, tak ako aj vlády 

susedných krajín Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska riešili prostredníctvom viacerých opatrení. 

Vplyvom pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie bola platnosť opatrení 

na podporu odvetvia MO v prvej vlne pandémie predĺžená aj na druhú vlnu pandémie. 

                                                           
54 WKO. 2020. Coronavirus: Informationen der Bundessparte Bank und Versicherung. Online. Dostupné na: 

www.wko.at/branchen/bank-versicherung/coronavirus-appell-an-oesterreichische-

banken.html#heading_Appell_an_oesterreichische_Banken 
55 BUNDESMINISTERIUM DIGITALISIERUNG UND WIRTSCHAFTSSTANDORT.  Online. Dostupné na: 

www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19/Unternehmen.html#Händler  

Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a podnikanie v spolupráci s Obchodným združením 

(Handels verband) vyvinulo iniciatívu „Obchodníci pomáhajú obchodníkom“, ktorej cieľom je 

zabezpečiť zamestnanie čo najvyššiemu počtu zamestnancov nepotravinárskych obchodov 

a reťazcov tým, že sa im umožní pracovať počas corona krízy v obchodoch a reťazcoch 

s potravinami.55  

http://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/coronavirus-appell-an-oesterreichische-banken.html#heading_Appell_an_oesterreichische_Banken
http://www.wko.at/branchen/bank-versicherung/coronavirus-appell-an-oesterreichische-banken.html#heading_Appell_an_oesterreichische_Banken
http://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19/Unternehmen.html#Händler
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Niektoré opatrenia boli v druhej vlne pandémie rozšírené, prípadne vlády jednotlivých krajín 

iniciovali tvorbu ďalších podporných a kompenzačných opatrení.  

Prioritou krajín V4 a Rakúska bolo v čase pandémie udržanie zamestnanosti aj v odvetví MO, 

nakoľko väčšina prevádzok MO vplyvom zamedzenia šírenia vírusu COVID – 19 bola zavretá. 

Z toho dôvodu boli ako prvé boli prijaté opatrenia na podporu zamestnanosti v podobe 

kompenzácií miezd pre podnikateľské subjekty MO, ktorých prevádzka bola čiastočne alebo úplne 

obmedzená. SZČO, ktoré sami prevádzkujú svoje maloobchodné jednotky, mohli v prvej vlne 

pandémie žiadať o paušálne náhrady, pričom toto opatrenie bolo s nástupom druhej vlny pandémie 

obnovené. 

Na zachovanie a podporu podnikania v odvetví MO boli na Slovensku a v susedných krajinách 

prijaté ďalšie opatrenia v podobe rôznych daňových úľav, odkladov a oslobodenia od platenia 

odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní, úverové moratórium a možnosť žiadať 

o štátom zaručené zvýhodnené úvery, ako aj priame dotácie na nájomné alebo kompenzácie 

nákladov, ušlého zisku či výnosov.  

Väčšina kompenzačných opatrení a dotácií mala však plošný charakter a nebola určená 

priamo na riešenie nepriaznivej situácie v odvetví maloobchodu. V Poľsku, v Slovenskej 

a Českej republike neboli v prvej ani v druhej vlne pandémie realizované zo strany štátov žiadne 

špeciálne opatrenia týkajúce sa výlučne podpory podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví 

MO.  

Príklad priamej podpory maloobchodu realizuje maďarská vláda prostredníctvom dotácií 

na modernizáciu a rozšírenie maloobchodnej siete v čase pandémie s cieľom zabezpečiť lepšie 

zásobovanie aj v odľahlých regiónoch. Toto opatrenie má tiež zabezpečiť zvýšenie zamestnanosti 

v odvetví maloobchodu. Ide však skôr o stimulačnú dotáciu, ktorá má investičný charakter, 

a nerieši priame dopady pandémie na odvetvie MO. 

V rámci analyzovaných opatrení vo vybraných krajinách Rakúsko ponúka podnikateľom 

najširšiu škálu kompenzácií. Tieto však tiež nie sú určené výlučne na podporu maloobchodu. 

Množstvo a výška dotácií, o ktoré sa môžu uchádzať aj podnikateľské subjekty v MO, však 

zaručuje ich ľahšie prežitie v čase pandémie. Jediným, ale nefinančným opatrením, určeným 

výlučne na podporu maloobchodu, je iniciatíva Rakúskeho Ministerstva pre digitalizáciu 

a podnikanie a Obchodného združenia „Obchodníci pomáhajú obchodníkom“.  

Prehľad opatrení prijatých v jednotlivých vybraných štátoch poskytuje nasledujúca tabuľka.    
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Tabuľka 2: Porovnanie podporných opatrení pre odvetvie MO v štátoch V4 a Rakúsku počas pandémie COVID – 19 

Zdroj: SBA na základe spracovaných údajov z opatrení na podporu MO vo vybraných krajinách 

 

 Slovensko Česká republika Poľsko Maďarsko Rakúsko  

Kompenzácia 

miezd  

Do výšky 100 % 

ceny práce, alebo 

od 330 – 870 Eur 

v závislosti od 

poklesu tržieb 

Do výšky 100 % 

priemernej mzdy, 

max. 1 900 Eur 

Do výšky 50 % 

priemernej mzdy, 

max. 456 Eur 

Do výšky 70 % 

čistej mzdy, max. 

209 Eur 

Do výšky 90 % 

hrubej mzdy, max. 2 

126 Eur 

Paušálny 

príspevok pre 

SZČO alebo 

jednoosobové 

PO 

 

360 Eur 

 

 456 Eur  2 500 Eur 

Odklad 

platenia 

odvodov do 

Sociálnej 

poisťovne 

Oslobodenie/  

odklad platenia ak 

poklesne príjmov 

z podnikania o 40 

% (opatrenie 

predĺžené do 

30.6.2021) 

Oslobodenie od 

platenia za 

mesiace 6 – 

8/2020, ak 

poklesne príjem 

(hranica nie je 

stanovená) 

Oslobodenie/  

odklad platenia 

ak poklesne 

príjem o 75 %,  

za mesiac 7 - 

9/2020 a 1/2021 

Oslobodenie  od 

platenia v čase  

vyhlásenia 

núdzového stavu, 

v prípade 

obmedzenia 

činnosti (hranica 

nie je stanovená) 

Odklad/ zníženie 

odvodov iba pre 

SZČO z dôvodu 

poklesu tržieb 

(hranica nie je 

stanovená) 

Odklad 

platenia 

odvodov do 

zdravotnej 

poisťovne 

Odloženie 

splatnosti iba za 

3/2020 

 

Oslobodenie od 

platenia ak 

poklesne príjem 

o 75 %, za 

mesiac 7 - 9/2020 

a 1/2021 

  

Daňové úľavy           

Dotácie na 

nájomné 

Do výšky 5 0% 

nájmu, max. 800 

tisíc Eur pre MO 

Do výšky max. 

50 % nájmu 
 

Zákaz 

vypovedania 

nájmu 

 

Kompenzácie 

fixných 

nákladov   

  

V prípade 

poklesu tržieb 

minimálne o 40 

%, príspevok vo 

výške maximálne 

1 097 Eur 

 

V prípade poklesu 

tržieb minimálne 

o 30 % maximálne 

800 tisíc Eur 

Kompenzácie 

ušlého zisku 

alebo výnosov 

    

Dotácie vo výške 90 

% ušlého zisku, 

max. 3 mil. Eur, + 

náhrada výnosov 

max. vo výške 37,5 

% ušlých výnosov 

počas lockdownu 

(12/2020) 

Úverové 

moratórium 

Max. na 9 

mesiacov, na 

leasing max. 3 

mesiace 

Max. na 6 

mesiacov, 

bankové aj 

nebankové 

podnikateľské 

úvery 

Max. na 3 

mesiace, bankové 

aj nebankové 

podnikateľské 

úvery 

Max. na 8 

mesiacov, 

predĺžené o 6 

mesiacov do 

30.6.2021, 

podnikateľské 

úvery a leasingy 

Max. na dobu10 

mesiacov 

Štátne bankové 

záruky 

a zvýhodnené 

úvery  

Ručenie do 90 % 

výšky úveru, 

maximálna výška 

zvýhodneného 

úveru 2 milióny 

Eur, určené pre 

MSP 

Ručenie do 80 % 

výšky úveru, 

max. výška úveru 

576 tisíc Eur 

Ručenie do 80 % 

výšky úveru, 

max. výška úveru 

770 tisíc Eur 

Ručenie do výšky 

max. 90 % výšky 

úveru, max. do 

výšky 28 tisíc eur 

bezúročne 

 

Ručenie do výšky 

100 %, maximálna 

výška 

zvýhodneného úveru 

sa rovná 25 % 

ročného obratu 
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Záver  

Zatvorenie či obmedzenie predaja v maloobchode počas prvej aj druhej vlny pandémie 

sa prejavuje najmä na poklese tržieb. Mesačný pokles tržieb vie maloobchod rýchlo a efektívne 

kompenzovať v tržbách v nasledujúcich mesiacoch. Efekt mierneho poklesu tržieb dokázal 

maloobchod kompenzovať počas prvej vlny pandémie, kedy boli obchody zatvorené 2, maximálne 

3 mesiace. Dlhodobejšie zatvorenie alebo obmedzenie predaja sa však na maloobchodných 

tržbách prejavilo počas druhej vlny pandémie. Obchody na Slovensku začali obmedzovať 

predaj podľa epidemiologických nariadení 15.10.2020, kedy sa obmedzil počet zákazníkov 

na predajnej ploche predajne a následne 24.10.2020, kedy došlo k zákazu vychádzania 

a čiastočnému a následne úplnému uzatvoreniu maloobchodných prevádzok, ktoré nepretržite 

trvalo do 18.04.2021, čo znamená uzavretie MO prevádzok na 4 - 6 mesiacov. 

Postavenie maloobchodu na Slovensku možno charakterizovať pomocou viacerých 

ukazovateľov. Nepochybne k nim patrí počet aktívnych podnikateľských subjektov v odvetví, ako 

aj vznik nových a zánik už existujúcich prevádzok. Hoci trend znižovania počtu maloobchodných 

aj veľkoobchodných prevádzok je na Slovensku dlhodobý, počet MO prevádzok klesá rýchlejšie, 

ako počet VO prevádzok. V roku 2020 sa počet MO predajní v porovnaní s rokom 2019 znížil 

o 2 766. Najviac klesá počet mikro a malých MO, pomerne stabilizovaný je počet veľkých MO 

predajní. Prvá vlna pandémie vyvolala pokles počtu MO predajní v roku 2020. Druhá vlna 

pandémie sa na počte aktívnych, ale aj vzniknutých a zaniknutých subjektov pravdepodobne 

prejaví až v roku 2021. 

Medzi rokmi 2016 – 2020 na Slovensku viac podnikateľských subjektov v odvetví 

maloobchodu vzniklo, ako zaniklo. Najväčší počet vzniknutých a zaniknutých podnikateľských 

subjektov pôsobiacich v odvetví MO je zaznamenaný v troch kategóriách - Maloobchod mimo 

predajní, stánkov a trhov; Maloobchod v nešpecializovaných predajniach; Maloobchod ostatného 

tovaru v špecializovaných predajniach. Pričom iba v jednej kategórii - Maloobchod mimo predajní, 

stánkov a trhov (online predaj), bol zaznamenaný počas sledovaného obdobia prevažne vyšší počet 

vzniknutých ako počet zaniknutých podnikateľských subjektov, a to aj v roku 2020, čo spôsobilo 

kladnú hodnotu čistého prírastku podnikateľských subjektov v odvetví MO aj počas pandémie. 

Túto skutočnosť možno pripísať aj tomu, že čoraz viac obyvateľov Slovenska využíva nákup 

prostredníctvom internetu, zásielkový predaj, ale aj predaj pomocou automatov. Pandémia 

a uzatvorenie kamenných prevádzok ešte viac posilnili online nakupovanie. Hoci presné údaje 

za rok 2020 ešte nie sú dostupné, podľa platformy Mergado, v roku 2019 na Slovensku fungovalo 

12 600 e-shopov, čo je oproti roku 2016 nárast o 4 300.56 Na kladnej hodnote čistého prírastku 

podnikateľských subjektov v odvetví MO v roku 2020 má vplyv aj pokles počtu zánikov 

podnikateľských subjektov maloobchodu v nešpecializovaných predajniach. Je možné 

predpokladať, že bez kompenzácií podnikateľským subjektom by bol počet zaniknutých subjektov 

pravdepodobne vyšší.  

Jeden z dôležitých ukazovateľov, ktorý vypovedá o úspešnosti podniku na trhu sú tržby. Už 

počas prvej vlny pandémie boli tržby v MO v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie. Počas 

trvania protipandemických opatrení sa tržby MO znížili, najviac v apríli 2020. Ani v mesiacoch 

marec, máj a jún sa nevyrovnali tržbám z roku 2019, ale tento pokles nebol veľmi výrazný 

                                                           
56 MARKOVÁ, P. 2020. Veľký prehľad slovenskej e-commerce v roku 2020. Online. Dostupné na: 

https://www.mergado.sk/blog/prehlad_SK_ecomm  

https://www.mergado.sk/blog/prehlad_SK_ecomm
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a tržby sa medziročne prepadli o menej ako 10 %. Tržby v MO narástli počas otvorenia prevádzok 

v júli – októbri 2020. Následne sa tržby v MO pomaly začali prepadávať až do výrazného poklesu 

v januári 2021. Vo februári sa tržby v porovnaní s januárom 2021 mierne zvýšili, ale spolu 

s tržbami v apríli 2020 to boli najväčšie poklesy (od 5 do 7 % za mesiac), ktoré MO predajne 

zaznamenali, dokonca vyššie ako počas roka 2009.  

Pokles, ale aj rast tržieb počas roka 2020 a začiatkom roka 2021 sa vo všetkých 

kategóriách nevyvíjali rovnako. Najväčší pokles tržieb nastal v kategórii Maloobchod 

v stánkoch a na trhoch, kde tržby klesali počas celého roka 2020, maximálne o 38,5 % v apríli 

2020, následne o viac ako 30 % v novembri a decembri 2020. O viac ako 50 % však tržby klesli 

v tejto kategórii MO počas januára 2021, čo bol najväčší prepad tržieb počas prvej aj druhej vlny 

pandémie. Napriek týmto výrazným prepadom tržieb v MO počas pandémie, boli tieto poklesy 

stále nižšie ako počas obdobia finančnej krízy v roku 2009.  

Výrazné medziročné prepady v mesačných tržbách počas prvej vlny pandémie, najmä 

v mesiacoch marec – jún 2020, kedy sa tržby prepadli o viac ako 50 %, zaznamenal Maloobchod 

s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach. Počas druhej vlny 

pandémie boli síce prepady v tržbách nižšie a najviac sa prepadli o 45 %, no poklesy boli stále 

vysoké. Najvyššie nárasty tržieb v tejto kategórii boli zaznamenané v čase plne otvorených 

prevádzok, teda v mesiacoch júl – september a následne november 2020. Napriek pomerne 

vysokému nárastu tržieb, až do 15 % viac ako v predchádzajúcom roku, neboli MO podniky v tejto 

kategórii schopné vykompenzovať poklesy počas prvej a druhej vlny pandémie. Paradoxne, počas 

finančnej krízy táto kategória MO dosahovala v porovnaní s rokom 2008 najvyššie mesačné 

nárasty tržieb. 

Osobitnú skupinu tvorí Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných 

predajniach. Táto skupina predajní mohla byť počas celého roka 2020 otvorená, keďže ide 

o predaj základných potravín. Napriek tomu, medziročne mesačné tržby v roku 2020 a začiatkom 

roka 2021 klesali. MO s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach vykázal 

tretí najvyšší prepad tržieb spomedzi všetkých kategórií a ani v jednom mesiaci pandémie sa 

nedostal nad hodnotu tržieb predchádzajúceho roka. S výnimkou mesiacov apríl, september, 

október a december 2020 poklesli tržby v ostatných mesiacoch roka 2020 viac ako počas roka 

2009. Tento trend výrazného poklesu tržieb pokračoval aj začiatkom roka 2021, kedy v mesiacoch 

január a február došlo zatiaľ k najväčšiemu medziročnému mesačnému poklesu tržieb (20 %).  

Napriek poklesu tržieb, kategória MO s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných 

predajniach, ako jediná zaznamenala počas celého roka, s výnimkou mesiacov apríl a máj 2020, 

každý mesiac medziročný nárast počtu zamestnancov.  

Pandemický rok 2020 však neznamenal straty na tržbách vo všetkých MO prevádzkach. Počas 

celého roka sa mesačné tržby medziročne zvýšili v dvoch kategóriách MO. Prvou je kategória 

Maloobchod v nešpecializovaných predajniach, kam sa radia aj veľké reťazce, ktoré predávajú 

ako potravinový, tak aj nepotravinový tovar, a počas pandémie neboli zatvorené. Aj keď ich predaj 

bol počas prvej vlny obmedzený zatvorením predajne v nedeľu a v druhej vlne zákazom predaja 

nepotravinového tovaru, ich tržby počas roka 2020 boli každý mesiac vyššie ako tržby 

v predchádzajúcom roku. Prvý výraznejší pokles tržieb zaznamenali až v januári a februári 2021, 

kedy sa medziročne mesačné tržby znížili o viac ako 12 %. Počet zamestnancov tejto kategórie 

MO bol v každom mesiaci mierne pod úrovňou predchádzajúceho roka a pohyboval sa na úrovni 
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indexu 97 – 100. V tejto kategórii MO bol zaznamenaný najvyšší počet aktívnych MO prevádzok 

a rovnako vysoký počet vznikov a zánikov. 

Druhá kategória MO, ktorá si počas roka 2020 polepšila, bol už spomínaný Maloobchod mimo 

predajní, stánkov a trhov (online predaj). Kým počas prvej polovice roka 2020 boli mesačné 

tržby mierne pod úrovňou roka 2019, od júla 2020 sa medziročne tržby zvyšovali o 4 – 19 % až 

do januára 2021. V januári 2021 nastal mierny medziročný pokles tržieb o 7,5 %, ten však bol 

už vo februári kompenzovaný viac ako 10 % medziročným nárastom tržieb. Podľa platformy 

Mergado, čoraz viac obyvateľov SR nakupuje prostredníctvom e-shopov, čo sa prejavilo 

aj na náraste ich obratu. Nákupu prostredníctvom internetu pomohlo aj zatvorenie kamenných 

predajní a nepredvídateľnosť opatrení najmä počas prvej vlny pandémie.57 Štúdia zatiaľ 

nezachytila nákupné správanie v online priestore počas druhej vlny pandémie, keďže bola 

uverejnená v novembri 2020. Počet zamestnancov tejto kategórie MO bol počas celého roka mierne 

pod úrovňou počtu zamestnancov v roku 2019, a to v hodnote indexu 83 – 96. Rast tržieb 

v kategórii online predajov počas dlhšieho obdobia sa prejavil aj v počte aktívnych 

podnikateľských subjektov v MO. Medzi tromi podrobne analyzovanými činnosťami MO 

je Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov (online predaj) činnosť, v ktorom bol počet 

vzniknutých podnikateľských subjektov, s výnimkou rokov 2017 a 2018, vyšší ako počet 

zaniknutých subjektov.  

Ani v tejto kategórii MO však nie je možné porovnávať index tržieb v roku 2020 a 2009. 

V období finančnej krízy patrila táto kategória MO predaja k najpostihnutejším a každý mesiac 

roku 2009 sa v porovnaní s rokom 2008 prepadli o približne 30 %. 

Ostatné kategórie MO predaja počas roka 2020 nezaznamenali výraznejšie výkyvy v tržbách. 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že zákazníci si často odkladali nákup tovarov do mesiacov, 

kedy boli otvorené kamenné predajne, čo sa prejavilo najmä v kategóriách Maloobchod 

so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT v špecializovaných predajniach 

a Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach.  

Pri porovnaní indexu tržieb v roku 2020 a 2009 mala kríza v roku 2009 na tržby v MO 

podstatne väčší dopad ako pandémia v roku 2020. Aj keď v niektorých kategóriách zaznamenali 

MO tržby v roku 2020 vyššie prepady ako v roku 2009, tieto prepady boli vo väčšine prípadov 

krátkodobé a MO ich kompenzoval v nasledujúcich mesiacoch.  

Výraznejšie prepady tržieb možno pozorovať začiatkom roka 2021, kedy sa januárové 

tržby prepadli takmer vo všetkých kategóriách MO a tieto prepady boli vysoké aj 

v porovnaní s rokom 2009. Mierne oživenie v tržbách síce nastalo vo februári 2021. Výraznejšie 

uvoľnenie opatrení v marci 2021 prinieslo oživenie obchodu a rast tržieb takmer vo všetkých 

kategóriách MO. Ide však o medziročné porovnávanie mesiacov marec 2020 a marec 2021. Preto 

je predpoklad, že až úplné otvorenie prevádzok prinesie MO predajniam očakávaný nárast tržieb. 

Počas prvej aj druhej vlny pandémie bol najúčinnejším prostriedkom proti nákaze obmedzenie 

sociálneho kontaktu. Preto vláda SR, ale aj vlády iných krajín sveta, počas prvej aj druhej vlny 

pandémie prijali viaceré opatrenia, ktorými obmedzili alebo zakázali stretávanie sa väčšieho počtu 

ľudí. Keďže ekonomická činnosť podnikov bola počas pandémie58 obmedzená alebo úplne 

                                                           
57 MARKOVÁ, P. 2020. Veľký prehľad slovenskej e-commerce v roku 2020. Online. Dostupné na: 

https://www.mergado.sk/blog/prehlad_SK_ecomm 
58 Počas prvej vlny pandémie na Slovensku trvali obmedzenia/zákaz v mesiacoch marec – koniec júna 2020. Následne 

druhá vlna začala v septembri 2020 a v čase realizácie analýzy v máji 2021 ešte nebola ukončená. 

https://www.mergado.sk/blog/prehlad_SK_ecomm
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zakázaná zo strany štátu, vlády na celom svete prijali viaceré opatrenia na podporu a pomoc 

podnikom postihnutým pandémiou. V analyzovaných krajinách (krajiny V4 a Rakúsko) mali 

prijaté opatrenia podobný charakter a žiadne z opatrení nebolo špeciálne zamerané na obchodné 

prevádzky. Najčastejšia forma podpory sa týkala udržania zamestnanosti, takzvaný 

kurzarbeit. MO aj VO na Slovensku sa o finančné prostriedky, ktoré bolo možné získať vo forme 

opatrení na kompenzáciu výpadku príjmu a kompenzácie miezd zamestnancov, uchádzali najmä 

v apríli 2020, kedy získali celkom viac ako 28 miliónov €. Vo zvýšenej miere sa o tieto financie 

obchodníci uchádzali aj počas druhej vlny pandémie, ale vyplatená čiastka ani v jednom mesiaci 

nedosiahla úroveň z apríla 2020. Toto opatrenie mohlo byť dôvodom pomerne stabilizovaného 

počtu zamestnancov vo VO aj MO počas roka 2020 a rovnako sa mohlo podieľať na tom, 

že priemerne sa mzda v MO ani VO ani v jednom mesiaci nedostala pod úroveň predchádzajúceho 

roka. 

Ďalšie podobné opatrenia, ktoré boli prijaté vo všetkých analyzovaných krajinách sa týkali 

daňových úľav, odkladu splátok úverov alebo poskytnutia zvýhodnených, či štátom 

zaručených úverov. S výnimkou Poľska poskytli všetky ostatné krajiny podnikateľom aj rôzne 

formy úľavy na nájomnom, Poľsko ponúklo kompenzáciu prevádzkových nákladov 

z obchodných činností. Najväčšiu podporu obchodu poskytlo Rakúsko, ktoré ako jediné 

poskytlo aj náhradu škody za ušlý zisk a náhradu výnosov. 

Nasledujúca tabuľka uvádza chronologický prehľad opatrení prijatých vládou SR 

na zamedzenie šírenia vírusu COVID - 19 počas prvej aj druhej vlny pandémie, v nadväznosti 

na opatrenia prijaté na podporu podnikateľských subjektov aj v odvetví MO. Zobrazuje tiež 

situáciu v odvetví MO počas pandémie vírusu COVID – 19 v roku 2020 prostredníctvom 

dostupných dát ako je index tržieb, index zamestnanosti a miezd v MO. Napriek tomu, že dopady 

prijatých opatrení majú na MO protichodný účinok a analýza sa nezameriavala na ich vplyv 

v odvetví maloobchodu, oba druhy opatrení (obmedzujúce činnosť aj kompenzačné) mali vplyv 

na výšku tržieb, ako aj celkovo na výkonnosť odvetvia maloobchodu v SR počas pandémie. 
Vyhodnotenie analýzy početnosti podnikateľských subjektov v odvetví maloobchodu v SR za rok 

2020, poukazuje na pokles ich počtu v čase pandémie, medziročne o 2 766 maloobchodných 

prevádzok. Napriek nepriaznivej situácii vplyvom pandémie v roku 2020, však medziročne 

vzrástol počet podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetví maloobchodu zaoberajúcimi sa 

online predajom tovaru o 926. Index zamestnanosti a miezd dosiahol najnižšiu hodnotu v máji 

2020, kedy už viac ako dva mesiace bola čiastočne alebo úplne obmedzená činnosť väčšiny 

maloobchodných prevádzok. Na indexe miezd aj zamestnanosti sa mohli podpísať okrem 

protipandemických opatrení aj najvyššie medziročné prepady tržieb v MO počas mesiaca apríl 

2020. V máji dosiahol index tržieb druhú najnižšiu hodnotu v roku 2020. Práve v mesiaci máj 2020 

štát začal vyplácať mzdové kompenzácie a kompenzácie výpadku príjmu SŽČO. Najväčší prepad 

index tržieb však zaznamenal v prvých mesiacoch (január, február) roku 2021, a to napriek 

tomu, že opatrenia na podporu zamestnanosti, dotácie na nájom, úľavy v daňovej oblasti 

a sociálnych odvodov, ako aj ostatné opatrenia na zlepšenie likvidity podnikateľských 

subjektov aj v odvetví MO boli obnovené už v októbri 2020 a čerpanie pomoci bolo 

priebežné. Výrazný pokles tržieb na začiatku roka 2021 svedčí o tom, že dlhotrvajúce obmedzenia 

a zákaz predaja mal na podniky MO vyšší negatívny vplyv, ako kompenzácie poskytované 

zo strany vlády. 
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Tabuľka 3: Prehľad prijatých opatrení v MO počas pandémie v SR v rokoch 2020 a 2021  

Dátum  Prijaté opatrenia  
Zavedenie dotácie/ 

kompenzácie 

Index  

tržieb  

Index 

zamestnanosti 

Index 

miezd 

03/2020 

Zatvorenie maloobchodu 

Protipandemické obmedzenia 

v otvorených prevádzkach 

Možnosť odloženia DP 

Možnosť získania daňových 

úľav 

„Prvá pomoc“ zameraná na 

podporu zamestnanosti 

96,4 96,5 104 

04/2020 

Postupné uvoľňovanie opatrení 

Stále existujúce obmedzenia 

pre otvorené prevádzky 

Úverové moratórium 

Možnosť odkladu alebo 

odpustenia odvodov do Soc. 

poisťovne Možnosť žiadať 

o štátom zaručené zvýhodnené 

úvery 

85,7 95,2 101,6 

05/2020 

Postupné uvoľňovanie opatrení 

Otvorenie obchodných centier 

Stále existujúce obmedzenia 

pre otvorené prevádzky 

Začiatok vyplácania dotácií 

z programu „Prvá pomoc“ 
91,1 94,5 100,5 

06/2020 

Otvorenie všetkých 

maloobchodných prevádzok 

s dodržaním prísnych 

protipandemických opatrení 

Stále existujúce obmedzenia 

pre otvorené prevádzky 

Možnosť predkladať žiadosti 

o dotácie na nájomné 

(predložené 23.06.2020, 

vyplácané od 26.06.2020) 

98,4 95,4 104,8 

07/2020 
Všetky maloobchodné 

prevádzky sú otvorené. 
 101,5 96,2 105,9 

08/2020  

Možnosť žiadať o odklad 

zaplatenia poistného na ZP za 

03/2020 

104 95,4 105,3 

09/2020   105,8 96,2 108 

10/2020 
Obmedzenia predaja 

Zákaz vychádzania 

Opätovná možnosť žiadať 

o dotácie v programe „Prvá 

pomoc“ pre zamestnávateľov aj 

SZČO 

Možnosť žiadať o dotáciu na 

nájom 

102,8 97,7 107,6 

11/2020 
Zákaz vychádzania 

MO zatvorený s výnimkami 
 99,6 98,2 109,6 

12/2020 
Zákaz vychádzania 

MO zatvorený s výnimkami 
 99,4 96,9 108,5 

01/2021 
Prísny zákaz vychádzania. 

MO zatvorený s výnimkami 
 83,2   

02/2021 
Prísny zákaz vychádzania 

MO zatvorený s výnimkami 
 85,3   

03/2021 
Prísny zákaz vychádzania 

MO zatvorený s výnimkami 
 100,3   

04/2021 

Otvorené všetky prevádzky 

obchodov s dodržaním 

prísnych protipandemických 

opatrení 

    

Zdroj: SBA 
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Príloha  
 

Tabuľka 4: Tempo rastu počtu aktívnych podnikov  v maloobchode podľa jednotlivých skupín 

(v %)  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Maloobchod 

v nešpecializovaných 

predajniach 

1,75 0,27 2,07 -2,68 -15,53 2,50 -2,78 -7,54 1,17 -6,34 

Maloobchod s potravinami, 

nápojmi a tabakom 

v špecializovaných 

predajniach 

-5,69 -3,79 -4,03 -3,04 -17,96 -4,07 -5,77 -11,90 -5,12 -6,99 

Maloobchod s pohonnými 

látkami v špecializovaných 

predajniach 

-4,17 -2,57 0,41 -1,82 -9,28 -1,82 -4,86 -9,25 4,02 -7,22 

Maloobchod so zariadeniami 

pre informatiku a 

komunikácie - IKT 

v špecializovaných 

predajniach 

-3,44 -4,19 -3,12 -1,64 -18,86 -3,60 -5,60 -12,25 -3,44 -4,34 

Maloobchod s ostatným 

tovarom pre domácnosť 

v špecializovaných 

predajniach 

-2,53 -2,14 -1,35 -3,61 -18,36 -3,32 -7,87 -7,60 -3,46 -6,74 

Maloobchod s tovarom pre 

kultúru a rekreáciu 

v špecializovaných 

predajniach 

-4,02 -1,74 -0,48 -4,61 -15,18 -4,70 -6,61 -10,90 -5,93 -5,36 

Maloobchod ostatného tovaru 

v špecializovaných 

predajniach 

1,63 -0,56 0,29 -5,31 -12,94 -4,06 -5,81 -8,14 -2,41 -4,85 

Maloobchod v stánkoch a na 

trhoch 
-8,96 -9,58 -7,48 -3,55 -26,00 -2,79 -7,00 -27,58 -5,99 -11,90 

Maloobchod mimo predajní, 

stánkov a trhov 
0,09 -1,32 6,13 2,95 -13,03 61,63 -19,42 -14,82 2,79 -2,04 

Zdroj: SBA 

 

 

Tabuľka 5: Tempo rastu počtu podnikov podľa veľkostných kategórií v maloobchode (v %) 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mikro -1,21 0,15 1,72 -1,84 -14,98 15,96 -10,23 -10,61 0,51 -4,64 

Malé 88,99 -35,49 9,10 -5,15 -15,11 -4,29 22,06 -6,93 0,37 -13,64 

Stredné 21,57 -6,45 12,93 2,29 -2,99 -3,08 24,60 -5,73 -9,46 -3,73 

Veľké -1,85 9,43 1,72 -10,17 18,87 -3,17 6,56 4,62 0,00 0,00 

Maloobchod spolu 0,27 -0,93 1,89 -1,91 -14,93 15,49 -9,61 -10,50 0,48 -4,85 

Zdroj: SBA 
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Tabuľka 6: Tempo rastu počtu novo vzniknutých podnikov v maloobchode podľa 

jednotlivých skupín (v %) 

  2017 2018 2019 2020 

Maloobchod v stánkoch a na trhoch * 300,00 -50,00 -100,00 

Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach 400,00 80,00 -22,22 -14,29 

Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT 

v špecializovaných predajniach 
300,00 -100,00 * 0 

Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných 

predajniach 
50,00 33,33 -25,00 166,67 

Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných 

predajniach 
20,00 16,67 0,00 300,00 

Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných 

predajniach 
-68,89 -50,00 142,86 11,76 

Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach -17,32 72,38 -10,50 25,31 

Maloobchod v nešpecializovaných predajniach 12,93 11,85 -6,66 -19,70 

Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov -81,01 35,61 28,67 27,63 

Zdroj: SBA 

 

 

 

Tabuľka 7: Tempo rastu počtu zaniknutých podnikov v maloobchode podľa jednotlivých 

skupín (v %) 

  2017 2018 2019 2020 

Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach -32,26 14,29 -41,67 -7,14 

Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie - IKT 

v špecializovaných predajniach 
23,08 -29,69 2,22 -36,96 

Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných 

predajniach 
-34,67 -14,29 21,43 -52,94 

Maloobchod v stánkoch a na trhoch -2,56 -1,32 52,00 -44,74 

Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných 

predajniach 
-21,32 -13,08 30,11 -42,98 

Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných 

predajniach 
2,44 -32,86 10,64 -33,97 

Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach -13,79 -23,59 0,42 -28,63 

Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov 3,31 -18,33 6,32 -17,48 

Maloobchod v nešpecializovaných predajniach -2,75 -5,01 11,46 -24,18 

Zdroj: SBA 
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Tabuľka 8: Tempo rastu počtu aktívnych podnikov vo veľkoobchode podľa jednotlivých 

skupín (v %) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sprostredkovanie 

veľkoobchodu 
-5,43 

-

4,71 

-

3,62 

-

4,57 

-

2,04 

-

3,15 

-

12,79 

-

0,54 
-8,10 

-

16,76 

-

1,94 

-

6,19 

Veľkoobchod s 

poľnohospodárskymi 

surovinami a živými 

zvieratami 

-3,64 
-

5,82 

-

6,01 

-

1,95 

-

3,80 

-

3,01 

-

23,88 

-

4,08 
-5,59 

-

14,37 

-

6,25 

-

2,81 

Veľkoobchod s 

potravinami, nápojmi a 

tabakom 

-2,20 
-

2,09 

-

2,88 

-

1,78 

-

1,29 

-

2,71 

-

20,65 

-

0,45 
-7,50 -5,90 

-

3,00 

-

3,36 

Veľkoobchod s 

tovarom pre 

domácnosť 

-1,62 
-

1,17 

-

2,14 

-

1,75 

-

1,33 

-

2,96 

-

20,34 

-

1,94 
-6,15 -5,14 

-

2,60 

-

3,05 

Veľkoobchod so 

zariadeniami pre 

informatiku a 

komunikácie-IKT 

-1,98 
-

2,02 

-

4,63 
0,36 

-

2,69 

-

1,84 

-

15,57 

-

3,33 
-7,13 -4,46 

-

2,33 

-

1,06 

Veľkoobchod s 

ostatnými strojmi, 

zariadeniami a 

príslušenstvom 

-0,73 
-

2,47 

-

1,87 
0,76 

-

2,94 

-

0,29 

-

12,05 

-

2,34 
-2,28 -1,98 

-

3,10 

-

2,95 

Ostatný špecializovaný 

veľkoobchod 
1,91 3,00 2,09 1,11 

-

1,03 

-

2,62 

-

16,78 

-

2,65 
-7,36 -3,81 

-

3,82 

-

4,07 

Nešpecializovaný 

veľkoobchod 
-5,59 

-

2,73 

-

2,91 

-

2,90 

-

0,55 

-

0,24 

-

20,36 

-

3,83 

-

10,79 

-

11,11 

-

4,15 

-

6,94 

VO 
-4,91 

-

3,75 

-

3,15 

-

3,64 

-

1,65 

-

2,36 

-

15,29 

-

1,51 
-8,46 

-

13,99 

-

2,63 

-

5,94 

Zdroj: SBA 

 

 

 

 

 


