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Úvod 

Pandémia nového koronavírusu v roku 2020 okrem zdravotných dôsledkov na obyvateľstvo 

priniesla aj významné dopady na ekonomiku najvyspelejších krajín sveta. Kým predchádzajúca 

kríza v roku 2008 prišla ako dôsledok zle nastaveného finančného systému zvnútra, pandémia 

predstavuje pre ekonomiku externý šok. Aby vlády ochránili zdravotnícke systémy svojich 

krajín, nariadili sériu karanténnych opatrení, ktorými zatvorili či už časť obchodov alebo časť 

výrobnej sféry. Tento prístup spôsobil hospodársky pokles prakticky všetkých štátov a priniesol 

ekonomickú krízu. 

Podnikatelia museli čeliť absencii zamestnancov, obmedzeniam spojeným s prijatím 

opatrení na zamedzenie šírenia pandémie či iným reštrikciám, ktoré čiastočne alebo úplne 

obmedzovali ich podnikateľskú činnosť. Súčasne museli čeliť nedostatočnému dopytu, ktorý 

mal prirodzene vplyv na výšku tržieb a výsledok hospodárenia podnikateľských subjektov. 

Napriek opatreniam prijatým na zamedzenie šírenia ochorenia, ako aj opatreniam prijatým 

na podporu ekonomiky, mala pandémia negatívny dopad na hospodárstvo všetkých 

postihnutých krajín. Ekonomicky najviac zasiahnutými boli krajiny s horšou pandemickou 

situáciou, a to najmä z dôvodov dlhotrvajúcich protipandemických opatrení. Medzi takéto 

krajiny môžeme zaradiť aj Slovenskú republiku. 

Cieľom analytického dokumentu „Nepriaznivý vplyv pandémie koronavírusu na podnikovú 

ekonomiku SR“ je určiť faktory determinujúce pokles ekonomickej aktivity podnikateľských 

subjektov v SR v dôsledku pandémie koronavírusu a pomocou vybraných makroekonomických 

a mikroekonomických ukazovateľov kvantifikovať dopady prvej a druhej vlny pandémie 

na podnikovú ekonomiku SR v členení podľa veľkostných kategórií a odvetví. Dokument je 

rozdelený do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá predovšetkým prijatými 

protipandemickými a podpornými opatreniami, ktoré bezprostredne vplývali na ekonomickú 

aktivitu podnikateľských subjektov. Obsahom druhej kapitoly je analýza súčasného stavu 

a vývoja hospodárstva SR pred a počas pandémie koronavírusu. Tretia kapitola kvantifikuje 

dopady pandémie koronavírusu na podnikovú ekonomiku za pomoci ukazovateľa hrubej 

produkcie, pridanej hodnoty, zisku, počtu zamestnancov, počtu vzniknutých podnikateľských 

subjektov a počtu zaniknutých podnikateľských subjektov v období rokov 2019 

(pred pandémiou) a 2020 s presahom do prvého kvartálu roka 2021 (počas pandémie). Analýza 

na základe dostupných dát kvantifikuje dopady pandémie na rôzne kategórie podnikateľských 

subjektov a umožňuje tak lepšie pochopiť dopady pandémie a reštrikčných opatrení 

na slovenské podnikateľské prostredie.  
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1 Pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia 

Problém s rýchlym šírením koronavírusu COVID-19 predznamenala Svetová zdravotnícka 

organizácia, ktorá už v januári 2020 vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze vyžadujúcej 

koordinovanú medzinárodnú spoluprácu. Rýchly nástup epidémie a jej šírenie spôsobilo, 

že z epidémie vznikla pandémia postihujúca geograficky rozsiahle územie na celom svete. 

V Európe bolo prvé ochorenie vírusom COVID-19 zaznamenané 24. januára 2020 

vo Francúzsku. Ešte v priebehu januára jednotlivé členské krajiny EÚ zdieľali informácie 

o opatreniach prijatých v súvislosti so šírením nového ochorenia. Európska komisia vyčlenila 

finančné prostriedky na nákup ochranných pomôcok, prepravu obyvateľov zo zahraničia 

do domovských krajín, výskum a boj so šírením nového typu ochorenia. Na Slovensku bol prvý 

prípad ochorenia vírusom COVID-19 zaznamenaný 6. marca 2020 v Bratislavskom kraji. 

Rýchlo sa šíriace ochorenie vyvolalo zvýšenú mieru prijímania protipandemických opatrení, 

ktoré viedli k vyhláseniu mimoriadnej situácie a výnimočného stavu. 

Pandémia koronavírusu vyvolala zmeny vo všetkých oblastiach života. Výrazne 

sa podpísala na zdraví občanov a silno ovplyvnila ekonomický a spoločenský život. Následky 

pandémie sa budú prejavovať ešte niekoľko nasledujúcich rokov, a to vo všetkých oblastiach 

ľudskej činnosti. V snahe zmierniť nepriaznivé dopady pandémie na uvedené aspekty osobného 

i pracovného života, ekonomiku či zdravie obyvateľov, vlády po celom svete prijali rad opatrení 

na podporu vybraných skupín obyvateľstva a zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia. 

Slovensko nie je výnimkou a rovnako ako v ostatných krajinách, aj v SR boli prijaté opatrenia, 

ktoré možno rozdeliť do dvoch základných skupín na: 

- protipandemické; 

- podporné. 

V nadväznosti na uvedené členenie je obsahom nasledujúcich podkapitol identifikácia 

a charakteristika podporných a protipandemických opatrení, celoplošného i selektívneho 

charakteru, ktoré boli prijaté v SR počas prvej a druhej vlny pandémie, a mali dopad 

na podnikovú ekonomiku SR. 

1.1 Protipandemické opatrenia 

Hlavným cieľom a podstatou prijímania protipandemických opatrení je zamedziť šíreniu 

ochorenia COVID-19. Protipandemické opatrenia prijaté v SR na základe času prijatia možno 

rozdeliť do dvoch skupín: 

- opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie; 

- opatrenia prijaté počas druhej vlny pandémie. 

Väčšina protipandemických opatrení prijatých v prvej a druhej vlne pandémie mala 

celoplošný charakter. Časť prijatých opatrení sa však zameriavala aj na podnikateľské subjekty 

pôsobiace v špecifických oblastiach, v ktorých bolo riziko šírenia ochorenia vyššie. Z toho 

dôvodu venujeme týmto sektorom osobitnú pozornosť. 

1.1.1  Opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie 

Prvým protipandemickým opatrením, ktoré nadobudlo účinnosť 10.3.2020, bolo zakázanie 

stretávania spojené s usporadúvaním verejných, hromadných, kultúrnych a spoločenských 

podujatí, ktoré sa prirodzene dotklo podnikov s vysokou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, 

obchody, športové a kultúrne podujatia). V nadväznosti na zhoršujúcu epidemiologickú 
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situáciu bola od 12.3.2020 vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav. Núdzový stav sa 

po prvej vlne pandémie ukončil 13.06.2020, ale mimoriadna situácia stále trvá. Ďalším 

významným celoplošným opatrením, ktoré vstúpilo do platnosti 25.3.2020, bol zákaz 

„vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest 

(napr. respirátorom, rúškom, šálom, šatkou a pod.)“1. Povinnosť mať prekryté dýchacie cesty 

bola neskôr povinná aj v interiéri. Ďalšie opatrenie celoplošného charakteru sa týkalo umývania 

rúk mydlom a vodou a/alebo dezinfekcia rúk prostriedkom na báze alkoholu, prípadne 

používanie ochranných rukavíc. Dezinfekcia priestorov v zvýšenej miere, povinnosť nosenia 

rúška, poskytnutie dezinfekcie na ruky a/alebo ochranných rukavíc sa týkala všetkých 

podnikateľských subjektov, a to bez ohľadu na veľkosť či príslušnosť k odvetviu. Opatrenia 

spojené s dezinfekciou zvyšovali náklady podnikov, do ktorých sa premietali aj dodatočné 

náklady na obstaranie dezinfekčných prostriedkov. Domáce podnikateľské subjekty boli 

do značnej miery ovplyvnené aj zmenou režimu na hraniciach. Okrem zatvárania hraničných 

prechodov bola zvýšená pozornosť venovaná osobám, ktoré po 16. marci 2020 prekročili 

hranice SR. Ich povinnosťou bola „izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní“2. Opatrenie sa dotklo ako Slovákov, najmä 

zamestnancov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, tak aj zahraničných občanov, ktorí boli 

na Slovensku zamestnaní a vrátili sa z domovskej krajiny. 

Okrem celoplošných opatrení boli prijaté aj špecifické protipandemické opatrenia, ktoré 

sa vzťahovali na obmedzenú skupinu podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektoroch 

s vyššou mierou rizika šírenia ochorenia. 

Špecifické protipandemické opatrenia 

Protipandemické opatrenia sa netýkali všetkých podnikateľských subjektov rovnako. 

Napriek tomu, že celoplošné opatrenia museli dodržiavať všetky podnikateľské subjekty, časť 

opatrení sa týkala len vybraných skupín podnikateľských subjektov pôsobiacich v odvetviach: 

- ubytovanie a stravovanie; 

- ostatné služby; 

- obchod; 

- doprava. 

Jedným z najpostihnutejších a najrizikovejších odvetví v prvej vlne pandémie bolo 

ubytovanie a stravovanie, v ktorom dochádzalo k obmedzovaniu alebo úplnému zákazu 

prevádzkovania činnosti už v marci 2020. Ubytovanie a stravovanie tak patrilo medzi odvetvia, 

ktorých sa obmedzenia spojené s pandémiou koronavírusu dotkli ako prvé a naopak, 

uvoľňovanie ich sprevádzalo ako posledné. Obmedzenie alebo zákaz prevádzky ubytovacích 

a stravovacích zariadení malo však vplyv aj na iné odvetvia - predovšetkým využívajúce služby 

dlhodobého ubytovania zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR. 2020. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia. Online. Dostupné na: 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf  
2 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR. 2020. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia. Online. Dostupné na: 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020.pdf
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Prehľad protipandemických opatrení v odvetví ubytovanie a stravovanie (1. vlna) 

 

Nielen podnikatelia v odvetví ubytovania a stravovania boli počas prvej vlny pandémie 

zaskočení povinnosťou zatvoriť svoje prevádzky v priebehu jedného dňa. Hoci prevádzky 

gastro podnikov boli zatvorené iba mesiac a ubytovacie zariadenia približne dva mesiace, 

do začiatku druhej vlny pandémie dokázali podnikatelia vyčíslené straty kompenzovať 

len čiastočne. NBS vo svojej Správe o finančnej stabilite za mesiac november 2020 konštatuje, 

že „sektor služieb ani v lete nedokázal dosiahnuť predkrízové úrovne tržieb“3. 

Ďalším odvetvím, ktoré bolo pandémiou silno poznačené, bolo odvetvie ostatných služieb, 

kam môžeme zaradiť napríklad vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálnu pomoc, ktorá pokrýva 

širokú škálu činností - od zdravotníckej starostlivosti poskytovanej vyškolenými 

zdravotníckymi odborníkmi v nemocniciach a iných zariadeniach cez domácu starostlivosť 

až po činnosti sociálnej práce bez účasti odborníkov zdravotnej starostlivosti. V rámci odvetvia 

ostatných služieb tvorí významnú skupinu tiež oblasť kultúry, zábavy a rekreácie 

(živé predstavenia, činnosť múzeí, činnosť herní, športové a rekreačné činnosti) či oblasť 

činností osobných služieb ako je kaderníctvo, kozmetika a iné služby starostlivosti o ľudské 

telo. 

                                                           
3 NBS. 2020. Správe o finančnej stabilite. November 2020. Online. Dostupné na: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/ZAKLNBS/PUBLIK/SFS/protected/SFS_112020.pdf 
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Prehľad protipandemických opatrení v odvetví ostatné služby (1. vlna) 

 
 

Viac ako dvojmesačné zatvorenie podnikov v odvetví ostatných služieb komplikovalo 

prevádzku najmä v tých zariadeniach, ktoré prevádzkujú svoju činnosť pre veľký počet 

zákazníkov ako sú kúpaliská či kultúrne podujatia. Možnosť vstupu nízkeho počtu zákazníkov 

bola pre tieto podniky nerentabilná, preto svoje prevádzky otvárali až s väčším časovým 

odstupom. Rýchly nástup druhej vlny pandémie však spôsobil opätovné rýchle zatváranie 

podnikov, čo sa automaticky prejavilo na tržbách podnikateľských subjektov. 

Veľké obmedzenia a zatváranie prevádzok sa okrem spomenutých odvetví týkalo 

aj obchodu - a to predovšetkým maloobchodných predajní. Počas prvej vlny pandémie boli 

takmer všetky maloobchodné prevádzky uzavreté. Tie podnikateľské subjekty, ktoré mohli mať 

otvorené museli spĺňať náročné hygienické podmienky, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu. 

Obmedzenie počtu ľudí v prevádzke, ako aj rast nákladov na zvýšenie miery hygieny znižovali 

výsledok hospodárenia podnikov, ktorým rástli prevádzkové náklady a klesali tržby. 
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Prehľad protipandemických opatrení v odvetví obchod (1. vlna) 

 
 

Hoci výpadky tržieb v obchode predstavujú relatívne vysoké čiastky, podniky pôsobiace 

v obchode majú schopnosť relatívne rýchlo generovať zisky, ktorými dokážu vykryť 

krátkodobé výpadky tržieb.  
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Aj keď prvá vlna pandémie COVID-19 spôsobila určité formy obmedzení alebo zvýšených 

nákladov všetkým podnikateľským subjektom na celom Slovensku, nie všetkých odvetví 

sa dotkla rovnako. Niektoré odvetvia boli zasiahnuté len nepriamo a nedotýkalo sa ich adresne 

žiadne z obmedzení (napr. priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo). Iných odvetví 

sa zákazy a obmedzenia týkali priamo a posledným odvetvím, ktorého sa zákaz a obmedzenia 

dotkli priamo, bolo odvetvie doprava. S týmto, ale aj s inými odvetviami má súvis zavádzaný 

režim na hraniciach. Obmedzenie cestovania a uzatváranie hraničných prechodov počas prvej 

vlny pandémie takmer úplne zastavilo osobnú medzinárodnú dopravu a vo výraznej miere 

obmedzilo medzinárodnú nákladnú dopravu. Na vybraných otvorených priechodoch sa tak 

často tvorili kolóny, ktoré spomaľovali prejazd. Obmedzenie medzinárodnej nákladnej dopravy 

sa následne prejavilo na všetkých odvetviach, ktoré sú odkázané na dovoz/vývoz tovarov 

na Slovensko a zo Slovenska. Obmedzenie sa dotklo najmä priemyselnej produkcie. 

Prehľad protipandemických opatrení v odvetví doprava (1. vlna) 

 
 

S odstupom niekoľkých mesiacov možno konštatovať, že protipandemické opatrenia prijaté 

na zabránenie šírenia ochorenia boli prijímané dostatočne rýchlo. Zároveň je potrebné 
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vyzdvihnúť aj ochotu ich dodržiavania medzi obyvateľmi, čo viedlo k malému rozšíreniu 

ochorenia a relatívne rýchlemu oživeniu hospodárstva SR. Hoci prvá vlna pandémie zaskočila 

všetkých, počas troch mesiacov sa počet nakazených znížil a začiatkom júla došlo k uvoľneniu 

protipandemických opatrení. 

1.1.2  Opatrenia prijaté počas druhej vlny pandémie 

Druhá vlna pandémie sa na Slovensku začala masívne rozširovať v septembri 2020 

a v reakcii na vývoj epidemiologickej situácie v SR boli prijímané viaceré protipandemické 

opatrenia. Rovnako ako počas prvej vlny, tak aj počas druhej vlny pandémie boli prijaté ako 

celoplošné, tak aj špecifické protipandemické opatrenia, ktoré čiastočne alebo úplne obmedzili 

prevádzku podnikov podnikajúcich v najviac dotknutých odvetviach. 

Počas druhej vlny pandémie4 boli celoplošné protipandemické opatrenia prijaté v prvej 

vlne pandémie doplnené a ich nariadením sa obmedzila činnosť a/alebo zvýšili náklady 

všetkých podnikov bez ohľadu na ich veľkosť či príslušnosť k odvetviu. Okrem povinnosti 

nosenia rúška, neskôr respirátora v interiéroch (od 14.09.2020) aj exteriéroch (od 1.10.2020) 

bol Vládou SR 1.10.2020 vyhlásený núdzový stav, ktorý sa ukončil 14.05.2021. Od 13.10.2020 

začal platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 ľudí. Od septembra 2020 sa menil aj režim 

na hraniciach, ktorý počas druhej vlny pandémie nebol taký prísny, ako počas prvej vlny, 

ale výraznejšie ovplyvnil všetky podniky (obmedzenie dovozu/vývozu; vytváranie kolón 

na hraniciach predĺženie času čakania na hraniciach; predĺžené trasy k otvoreným hraničným 

prechodom; vymedzené trasy tranzitu). Od 24.10.2020 začal na Slovensku platiť zákaz 

vychádzania. Výnimky boli povolené na vykonanie testu na COVID, do práce, na zabezpečenie 

nevyhnutých potrieb a pobyt v prírode v okrese bydliska. Počas víkendu 31.10. a 01.11.2020 

sa konalo celoplošné testovanie na COVID-19. Negatívny test bol potrebný okrem iného 

aj do práce. Podľa nariadenia hlavného hygienika bol zamestnávateľ povinný umožniť vstup 

do vnútorných aj vonkajších priestorov prevádzky len tým zamestnancom, ktorí sa preukázali 

negatívnym testom na COVID-19.5 V prípade, že sa občan celoplošného testovania nezúčastnil, 

bol 10 dní v povinnej karanténe. O dva týždne neskôr sa uskutočnilo druhé kolo celoplošného 

testovania na prítomnosť vírusu COVID-19. Po celoplošnom testovaní viaceré, najmä stredné 

a veľké, podniky v svojich priestoroch zriadili MOM (mobilné odberové miesto), kde svojich 

zamestnancov testovali na prítomnosť koronavírusu. Podmienkou vstupu na pracovisko sa stal 

negatívny test na prítomnosť vírusu COVID-19. 

Celoslovenský lockdown začal platiť od 5. hodiny ráno v sobotu 19.12.2020 a bol spojený 

so zákazom vychádzania. Výnimky zo zákazu vychádzania boli najmä cesta do práce, 

starostlivosť o chorých, domáce zvieratá a nákup základných potravín, drogérie a liekov. 

Koncom januára 2021 bolo podnikom, v ktorých to bolo možné, odporúčané zavedenie home 

office, ktorý sa stal povinným 01.03.2021.  

Vo februári 2021 začal na Slovensku platiť tzv. COVID-automat. Jeho posledná aktuálna 

verzia je platná vo všetkých okresoch SR od mája 2021. Na základe platného COVID-automatu 

pre jednotlivé okresy SR sa automaticky „zapínajú alebo vypínajú“ nielen protipandemické, ale 

aj podporené opatrenia. COVID-automat rozdeľuje Slovensko do jednotlivých okresov podľa 

                                                           
4 Vzhľadom k cieľu analýzy a dostupnosti údajov o výkonnosti podnikateľských subjektov v ekonomike je 

podrobnejší popis prijatých opatrení v čase marec – december 2020. Opatrenia v mesiacoch január – jún 2021 sú 

uvádzané ako informačné, keďže pandémia zatiaľ do konca júna 2021, v čase spracovania analýzy, nebola 

oficiálne ukončená a protipandemické opatrenia stále trvajú. Niektoré z podporných opatrení boli počas roka 2021 

ukončené, alebo postupne prestali platiť, a to vzhľadom na zlepšujúcu sa protipandemickú situáciu na Slovensku. 
5 VESTNÍK VLÁDY SR. 2020. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 

zamestnávateľa Online. Dostupné na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_12_2020.pdf  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_12_2020.pdf
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vopred stanovených pravidiel. Celoplošné uvoľňovanie alebo sprísňovanie opatrení začína 

platiť až vtedy, keď do jednej farby prejde celé Slovensko. Inak platia rozličné pravidlá 

pre regióny s rôznou mierou výskytu ochorenia spôsobeného vírusom COVID-19.  

Špecifické protipandemické opatrenia 

Uvoľnenie protipandemických opatrení po prvej a pred začiatkom druhej vlny pandémie 

bolo v SR krátke a podniky v odvetviach najviac ovplyvnených pandémiou začali znova 

pociťovať výpadky v tržbách. Mnohí podnikatelia hľadali kreatívne riešenia na zníženie dopadu 

protipandemických opatrení a ak to bolo možné využívali prechod do online priestoru. Rovnako 

ako v prvej, tak aj v druhej vlne pandémie boli priamo ovplyvnené podniky pôsobiace v odvetví 

ubytovanie a stravovanie, ostatné služby, obchod a doprava. 

V odvetví ubytovanie a stravovanie boli prvé opatrenia druhej vlny pandémie prijaté už 

v septembri 2020. Týkali sa hlavne prevádzky reštauračných zariadení, ktoré najprv obmedzili 

a neskôr boli nútené úplne uzatvoriť svoje prevádzky. Otváranie reštauračných zariadení bolo 

postupné a začalo až v druhej polovici apríla 2021. Podobne na tom boli aj prevádzkovatelia 

ubytovacích zariadení, ktorých činnosť bola obmedzená od decembra 2020 a následne 

od 1.1.2021 úplne zakázaná. V druhej polovici apríla však došlo k uvoľneniu opatrení 

a ubytovacie zariadenia mohli znova otvoriť pre svojich hostí. Návrat návštevníkov 

do reštauračných aj ubytovacích zariadení je však aj v júni 2021 v porovnaní 

s predchádzajúcimi „nekovidovými“ rokmi stále veľmi pomalý. 

Prehľad protipandemických opatrení v odvetví ubytovanie a stravovanie (2. vlna) 

 
 

Od 1.1.2021 bolo ubytovanie krátkodobého charakteru zakázané. Rovnako sa uzatvorili 

všetky reštauračné zariadenia. Od apríla 2021 sa začali pre podniky pôsobiace v oblasti 

ubytovania uvoľňovať opatrenia a podnikatelia mohli otvoriť ubytovacie zariadenia. 

Podmienkou vstupu do ubytovacieho zariadenia bolo preukázanie sa negatívnym testom 

na COVID-19. Na izbe mohli byť ubytované maximálne 2 osoby a stále bola zakázaná 
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konzumácia jedál a nápojov vo verejných priestoroch. Neskôr bolo možné otvoriť aj 

reštaurácie, hoci hostia mohli jedlo a nápoje konzumovať len v exteriéri. V máji 2021 mohli 

hotely začať hosťom ponúkať aj vnútorné priestory ako je wellness a stravovanie. 

Opatrenia prijaté počas druhej vlny pandémie sa opätovne dotkli aj podnikateľských 

subjektov pôsobiacich v odvetví ostatných služieb. Mnohé podniky, v ktorých dochádza 

k priamemu kontaktu medzi zákazníkom a osobou poskytujúcou služby, nemohli prejsť ani 

do online priestoru (napr. masáže, kaderníctva). Dodatočný čas získaný zatvorením prevádzok 

však viacerí podnikatelia využili na vývoj nových služieb, produktov, rebranding, tvorbu novej 

webovej stránky a podobne. 

Prehľad protipandemických opatrení v odvetví ostatné služby (2. vlna) 

 
 

Od apríla 2021 sa začali opatrenia pre oblasť osobných služieb zmierňovať a uvoľňovať. 

Bolo možné otvoriť prevádzky kúpalísk aj fitness centier s maximálnym počtom 

6 návštevníkov. Následne mohli otvoriť svoje prevádzky aj podnikatelia v oblasti starostlivosti 

o ľudské telo za prísnych protipandemických opatrení. Otvorili sa múzeá, galérie a výstavné 

siene. Dovolené boli len individuálne prehliadky. V máji 2021 sa uvoľnili ďalšie podmienky 

pre prevádzku fitness centier a počet návštevníkov bolo možné zvýšiť v závislosti od rozlohy 

centra a príslušnosti k okresu (v súlade s COVID-automatom). Galérie, múzeá a výstavné siene 

začali fungovať na základe COVID-automatu. 

Ďalším odvetvím s vysokou koncentráciou a pohybom ľudí je obchod. Práve obchodu 

sa týkali opatrenia zabraňujúce stretávaniu sa vysokého počtu ľudí na jednom mieste. Avšak 
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aj v rámci odvetvia nebol dopad prijatých opatrení rovnaký. Zatiaľ čo na obmedzenia najviac 

doplácali maloobchodné kamenné predajne, subjekty, ktoré poskytovali online predaj, rástli.6 

Prehľad protipandemických opatrení v odvetví obchod (2. vlna) 

 
Kým v januári 2021 platil prísny zákaz vychádzania a maloobchody boli uzavreté, 

už vo februári 2021 sa otvorili obchody so sortimentom určeným pre záhradkárov a v marci 

nekryté a čiastočne kryté trhoviská. Väčšie otvorenie obchodných prevádzok prišlo 

v apríli 2021. Obchodníci mohli otvoriť všetky prevádzky. Počet zákazníkov bol obmedzený 

na 1 zákazníka na 15 m2. Zároveň bolo potrebné mať negatívny test na ochorenie COVID-19, 

nie starší ako 7 dní. Test nebol potrebný v prípade, že občan bol zaočkovaný alebo prekonal 

COVID-19. Stále boli v platnosti hodiny pre seniorov v čase 9:00 – 11:00. V máji 2021 došlo 

k zrušeniu nariadenia o vyhradených hodinách na nákup v obchodných prevádzkach 

                                                           
6 Bližší popis situácie v MO počas pandémie v analýze SBA. 2021. Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na 

pandémiu COVID-19.Online.Dostupné na:http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/06/V%C3%BDvoj-

maloobchodu-v-SR-s-d%C3%B4razom-na-pand%C3%A9miu-COVID-19_final.docx.pdf  

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/06/V%C3%BDvoj-maloobchodu-v-SR-s-d%C3%B4razom-na-pand%C3%A9miu-COVID-19_final.docx.pd
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/06/V%C3%BDvoj-maloobchodu-v-SR-s-d%C3%B4razom-na-pand%C3%A9miu-COVID-19_final.docx.pd
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pre seniorov. Činnosť podnikateľov v oblasti obchodu sa v súčasnosti rovnako ako činnosť 

podnikov v ostatných odvetviach riadi COVID-automatom.  

Tak ako počas prvej vlny, tak aj počas druhej vlny pandémie bolo šírením pandémie 

poznačené odvetvie doprava. Na rozdiel od prvej vlny však počas druhej vlny pandémie 

nedošlo k úplnému zastaveniu leteckej dopravy, hoci počet letov bol výrazne obmedzený. 

Postihnutými subjektmi z odvetvia doprava boli podnikatelia poskytujúci služby pravidelnej 

aj nepravidelnej autobusovej dopravy, ktorí nielen prišli o tržby, ale počas pandémie im rástli 

aj náklady spojené najmä s vozovým parkom7. 

Prehľad protipandemických opatrení v odvetví doprava (2. vlna) 

 
 

Výraznejšie obmedzenia pre dopravu boli zavedené v januári 2021, kedy sa uzatvorili 

hraničné prechody a zakázala sa činnosť lanových dráh. Následne sa vo februári 2021 posilnili 

hraničné kontroly a uzatvorili sa tzv. malé hraničné prechody. Po príchode zo zahraničia bola 

povinná 14 dňová karanténa. V marci 2021 bol vyhlásený zákaz cestovania do zahraničia 

za účelom rekreácie. Opatrenia sa začali uvoľňovať až v apríli, kedy vláda SR rozhodla 

o možnosti prevádzkovať lanové dráhy, pričom podmienkou bolo preukázanie negatívneho 

testu na ochorenie COVID-19. Postupne sa začali otvárať aj hraničné prechody a možnosť 

vycestovať do zahraničia aj za dovolenkou.  

Predvídateľnosť prijímaných protipandemických opatrení sa zvýšila zavedením COVID 

automatu, zlepšením počasia a rastom počtu zaočkovaných. Všetky tieto faktory majú pozitívny 

vplyv aj na ekonomiku krajiny a samotnú prevádzku podnikov. Negatívom je možnosť šírenia 

novej mutácie vírusu, ktorý znova môže spôsobiť obmedzenie podnikateľskej aktivity podnikov 

pôsobiacich vo viacerých odvetviach. 

 

                                                           
7 Bližšie informácie o autodoprave v: SBA. 2021. Autodopravcovia v podmienkach SR. Online. Dostupné na: 

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/04/Autodopravcovia-v-podmienkach-SR.pdf  

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/04/Autodopravcovia-v-podmienkach-SR.pdf
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1.2 Podporné opatrenia 

Okrem protipandemických opatrení, od marca 2020 prijala vláda SR aj viacero podporných 

opatrení na pomoc podnikateľom a zamestnancom, ktorí boli postihnutí protipandemickými 

opatreniami. Podporné opatrenia možno rovnako ako protipandemické rozdeliť medzi 

opatrenia, ktoré majú plošný charakter a špecificky zamerané opatrenia. Medzi opatrenia 

s plošným charakterom možno zaradiť: 

- opatrenia na podporu zamestnanosti a pomoc podnikateľom pri výpadku ich príjmov; 

- dotácie na nájomné; 

- odklady platieb (poistné, dane, leasing, úvery); 

- ostatné formy pomoci. 

V závere podkapitoly sú uvedené opatrenia, ktoré sú špecificky zamerané na skupiny 

podnikateľov pôsobiacich v odvetviach s najväčším rizikom prenosu a teda zahŕňajú 

podnikateľské subjekty, ktoré boli pandémiou poznačené najviac. Šlo o podnikateľské subjekty 

pôsobiace v oblasti ubytovania a stravovania, cestovného ruchu, kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu či dopravy. Opatrenia sú uvádzané do konca júna 2021, teda v čase spracovania 

analýzy.  

1.2.1  Opatrenia na podporu zamestnanosti a pomoc podnikateľom pri výpadku príjmu 

Medzi prvými opatreniami, ktoré vláda SR prijala v marci 2020, boli viaceré formy podpory 

zamestnanosti, ale aj ochrana podnikateľov pri strate ich príjmov z podnikateľskej činnosti. 

Cieľom prijímaných opatrení bolo udržanie pracovných miest v podnikoch, snaha o zabránenie 

hromadnému prepúšťaniu, ale aj čiastočná ochrana podnikateľov pred bankrotom. Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) začalo v marci 2020 s cielenou 

podporou poskytovanou v rámci programu s názvom Prvá pomoc8, ktorý sa zmenil na Prvá 

pomoc + a na následne na Prvá pomoc ++ (v texte uvádzané len ako Prvá pomoc). Postupne, 

ako sa vyvíjala pandémia ochorenia na Slovensku, sa menila aj výška podpory. Predpokladané 

ukončenie Prvej pomoci je plánované na mesiac máj 2021, za ktorý je možné podať žiadosť 

o poskytnutie pomoci do konca júna 2021. Začiatkom júna 2021 napojilo MPSVaR SR 

poskytovanie Prvej pomoci na COVID-automat. O pomoc tak budú môcť jednotlivci 

a podnikatelia žiadať na základe aktuálnej pandemickej situácie v regióne. O podporu 

mohli   do konca júna 2021 požiadať: 

1) zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov 

verejnej správy), ktorí udržia pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase 

vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace 

po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej 

činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (Opatrenie č.1). 

Cieľovou skupinou pri tomto opatrení je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo 

SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky 

na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). V mesiacoch marec – september 

2020 mohli tieto subjekty požiadať o príspevok vo výške 80 % hrubej mzdy 

na zamestnanca, ktorý nemohol byť vyšší ako 540 €. Od októbra 2020 do januára 2021 

bola výška pomoci v rámci programu Prvá pomoc + navýšená na maximálnu sumu 

810 € so zachovaním 80 % príspevku na mzdy. Od februára do mája 2021 je v rámci 

                                                           
8 Podmienky poskytnutia finančnej pomoci z programu Prvá pomoc sú dostupné na 

https://www.pomahameludom.sk/  

https://www.pomahameludom.sk/
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programu Prvá pomoc ++ vyplácaný príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce, 

maximálne do výšky 1100 €.  

Graf č. 1: Objem podpory poskytnutej z Opatrenia č. 1 v mesiacoch marec - december 

2020 v členení podľa odvetví (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

 

Z Opatrenia č.1 v rámci programu Prvá pomoc9 čerpali najviac tí podnikatelia, ktorí svojim 

zamestnancom nemohli udeliť prácu z domu, čo sa prejavilo aj na odvetviach, ktorým bola 

pomoc najviac poskytnutá. Viac ako 80 % pomoci smerovalo do troch odvetví – obchod 

(34,2 %), ubytovanie a stravovanie (27,2 %) a ostatné služby (19,4 %). Naopak, najnižšia 

poskytnutá pomoc, pod 1 % z celkovej vyplatenej sumy, bola poskytnutá poľnohospodárstvu 

(0,4 %). Tesne pod 1 % sa nachádzalo ešte odvetvie informácie. 

 

2) SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, alebo museli prerušiť vykonávanie 

alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia 

Úradu verejného zdravotníctva SR v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového 

alebo výnimočného stavu bolo a stále je určené Opatrenie č.2. SZČO môžu požiadať 

o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti v nadväznosti na pokles 

tržieb. Tak ako v predchádzajúcom prípade, aj tu dochádzalo k navyšovaniu 

výšky poskytnutého príspevku. Minimálna suma sa zvýšila zo 180 € (03.-09.2020) 

na 270 € (10.2020-01.2021) a následne na 330 € (02.2021-06.2021). Rovnako 

rástla aj maximálna výška pomoci z 540 € v marci 2020 na 810 € v období október  

2020 – január 2021 a následne na sumu 870 € od februára 2021. Aj v tomto opatrení je 

možné podávať žiadosť o príspevok do konca júna 2021 za máj 2021, zatiaľ posledný 

mesiac registrovaného poklesu tržieb.  

  

                                                           
9 Všetky údaje o Prvej pomoci Slovensku (priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám) sú čerpané 

z dokumentu Inštitútu sociálnej politiky MPSVaR SR a sú spracované k 02.05.2021 
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Graf č. 2: Objem podpory poskytnutej z Opatrenia č. 2 v mesiacoch marec - december 

2020 v členení podľa odvetví (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

Keďže Opatrenie č.2 je zamerané najmä na SZČO, najviac bolo využité v tých odvetviach, 

kde počet SZČO prevláda. Najviac SZČO čerpalo pomoc prostredníctvom Opatrenia č. 2 

v odvetví stavebníctvo (21,3 %), za ním nasledovalo odvetvie obchod (17,8 %), obchodné 

služby (16,1 %) a viac ako 10 % pomoci čerpalo aj odvetvie priemysel (13,2 %) a ostatné služby 

(necelých 13 %). Ostatné odvetvia vyčerpali z Opatrenia č.2 od 2,3 % (poľnohospodárstvo) 

po 8,1 % (ubytovanie a stravovanie). 

3) Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia 

pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas 

vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu o príspevok požiadať dvoma spôsobmi. Prvým 

je úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 100 % celkovej ceny 

práce, najviac vo výške 1 100 € (Opatrenie č.3A). Druhá forma je vo forme 

paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého 

zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (Opatrenie č.3B). Minimálny pokles tržieb 

je stanovený na 20 %, kedy zamestnávateľovi patril paušálny príspevok vo výške 330 €. 

Pri maximálnom poklese o 80 % a viac môže v súčasnosti podnikateľ získať príspevok 

vo výške 870 €. Výška poskytnutého príspevku v Opatrení č.3A a č.3B sa menila 

rovnako ako v prípade predchádzajúcich dvoch opatreniach.  

Graf č. 3: Objem podpory poskytnutej z Opatrenia č. 3A v mesiacoch marec - december 

2020 v členení podľa odvetví (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 
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Ako Opatrenie č.3A, tak aj Opatrenie č.3B je primárne určené podnikateľom 

v odvetví priemysel. Pri Opatrení č.3A podnikatelia pôsobiaci v priemysle v mesiacoch 

marec – december 2020 získali 58,0 % zo všetkých vyplatených príspevkov v tomto opatrení. 

Ostatné odvetvia sa pohybovali od 1,04 % (poľnohospodárstvo) po 10,5 % (obchodné služby). 

V prípade vyplateného paušálneho príspevku v závislosti od poklesu tržieb, získali podniky 

pôsobiace v odvetví priemyslu 42,1 % z celkovej vyplatenej sumy v tomto opatrení. Druhé 

odvetvie s najvyšší podielom na vyplatenej čiastke bolo odvetvie obchod (15,8 %). Najmenej 

získalo poľnohospodárstvo (1,3 %).  

Graf č. 4: Objem podpory poskytnutej z Opatrenia č. 3B v mesiacoch marec - december 

2020 v členení podľa odvetví (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

 

4) Opatrenie číslo 4 je rozdelené do dvoch kategórií. Opatrenie č.4A je určené tým SZČO, 

ktoré prerušili alebo obmedzili vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej 

činnosti a ktorým nevznikli povinnosti nemocenského a dôchodkového 

poistenia alebo nečerpali tzv. odvodové prázdniny. Opatrenie č.4B si môžu uplatniť 

fyzické osoby, v ktorých je táto FO jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej 

konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.). Tieto subjekty si môžu 

požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Výška 

príspevku sa zvýšila z 210 € v marci 2020 na 360 € vo februári 2021. 

Graf č. 5: Objem podpory poskytnutej z Opatrenia č. 4A v mesiacoch marec - december 

2020 v členení podľa odvetví (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 
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Takmer 50 % všetkej vyplatenej pomoci z Opatrenia č.4A smerovalo do dvoch 

odvetví – ostatné služby (25,2 %) a stavebníctvo (24,6 %). Viac ako 10 % pomoci bolo 

vyplatených tým SZČO, ktorí pôsobia v odvetví obchodné služby (14,9 %) a obchod (12,8 %). 

Podnikatelia pôsobiaci v ostatných odvetvia získali z Opatrenia č.4A menej ako 5 % 

z vyplatenej pomoci s výnimkou podnikov v odvetví priemysel, ktorí získali 9,2 % finančnej 

pomoci. 

Graf č. 6: Objem podpory poskytnutej z Opatrenia č. 4B v mesiacoch marec - december 

2020 v členení podľa odvetví (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

Z Opatrenia č.4B sa najviac finančných prostriedkov (až 58,4 %) poukázalo podnikom, 

ktoré nemali určené odvetvie, do ktorého patrili10. Z ostatných odvetví získali najväčšiu 

finančnú pomoc z Opatrenia č.4B podniky zaradené do odvetvia obchodné služby (14 %). 

Ostatné odvetvia z tohto opatrenia čerpali nízku finančnú pomoc, ktorá sa pohybovala na úrovni 

0,4 % (poľnohospodárstvo) až 8,7 % (obchod). 

5) Poslednou skupinou osôb, ktorá je z programu Prvej pomoci podporovaná sú občania, 

ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii 

bez príjmu, tzv. SOS dotácia. Jej výška je v sume 300 € a žiadať o ňu môžu občania 

od októbra 2020, teda počas druhej vlny pandémie. Do tejto kategórie spadajú 

najmä mikro či malí podnikatelia. Často pracujú na viacerých projektoch naraz, 

prípadne vykonávajú ad-hoc práce. SOS dotácia je dočasne pozastavená s účinnosťou 

od 01.07.2021 a o dotáciu je tak možné požiadať posledný krát za mesiac jún 2021.  

Vyhodnotenie pomoci MPSVaR SR 

Z programu Prvej pomoci, ktorý je pod gesciou MPSVaR SR plynula pomoc podnikateľom 

bezprostredne od vypuknutia pandémie v marci 2020. Podnikatelia čerpali financie ako 

na podporu zamestnanosti, tak aj v dôsledku výpadku príjmu z tržieb. Zo celkového objemu 

vyplatenej pomoci smerovalo najviac financií do podnikov pôsobiacich v odvetví priemyslu 

(37,1 %). V ostatných odvetviach viac ako 10 % pomoci získali podniky pôsobiace v odvetví 

obchodu (necelých 16 %) a v obchodných službách (11,3 %). Podnikom v ďalších odvetviach 

sa vyplatená pomoc poskytovala vo výške od 13 994 961 € v poľnohospodárstve, čo bola 

                                                           
10 Údaje o finančnej pomoci poskytnutej podnikom, ktoré nemajú uvedené do akého odvetvia patria, ako aj  

činnosti domácností ako zamestnávateľov a činností extrateritoriálnych organizácií a združení, nie sú zachytené 

ani v jednom grafe, keďže v ostatných Opatreniach bol podiel finančných prostriedkov vynaložených v týchto 

podnikoch na celkovej sume vyplatenej finančnej výpomoci v rozmedzí 1 – 14,7 %.  Zároveň činnosti týchto 

subjektov nie sú predmetom analýzy. 
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pomoc vo výške 1,4 % z celkovej vyplatenej sumy po 56 924 757 € pre dopravu, čo tvorilo 

5,7 % z celkovej vyplatenej sumy. 

Graf č. 7: Celkový objem podpory poskytnutej z programu Prvá pomoc v mesiacoch 

marec - december 2020 v členení podľa odvetví (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

Finančná výpomoc z MPSVaR SR v čase pandémie bola cielená na všetky veľkostné 

kategórie podnikov. Primárne však bola určená najmä malým a stredným podnikom. Celkovo 

sa za obdobie pandémie od marca do decembra 2020 vyplatilo v jednotlivých opatreniach 

najviac finančných prostriedkov mikropodnikom. 

Graf č. 8: Celkový objem podpory poskytnutej z programu Prvá pomoc v mesiacoch 

marec - december 2020 v členení podľa veľkostných kategórií (v EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ISP 

Mikropodniky získali zo všetkých Opatrení, ktoré financovalo MPSVaR SR, najviac 

finančnej výpomoci. Z dvoch opatrení šla takmer celá finančná výpomoc práve tejto veľkostnej 

kategórii podnikov. Z Opatrenia č.2 to bolo 96,0 % a z Opatrenia č.3B 95,9 %. Viac ako štvrtina 

finančnej výpomoci smerovala mikropodnikom aj z Opatrenia č.1 (29,3%). Z ostatných 

opatrení čerpali mikropodniky 11,9 % až 18,0 %. Druhá skupina podnikov, ktorá čerpala 

vysokú finančnú pomoc počas pandémie bola kategória veľkých podnikov. Tieto čerpali 

najviac financií z dvoch opatrení – Opatrenie č.3A (56,6 %) a Opatrenia č.3B (30,3 %), čo sa 

prejavilo aj pri analýze podľa jednotlivých odvetví, kedy tieto opatrenia boli čerpané najmä 

v odvetví priemyslu. Z Opatrenia č.1 čerpali veľké podniky 17,1 % a z ostatných opatrení 

nevyčerpali veľké podniky ani 1 % vyplácanej finančnej výpomoci. Veľkostná skupina malých 

podnikov mala najväčší záujem o podporu z Opatrenia č.1, odkiaľ vyčerpala 31,0 %. Za týmto 
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opatrením nasledovala finančná výpomoc poskytovaná prostredníctvom Opatrenia č.3, 

z ktorého malé podniky vyčerpali 40,4 % (Opatrenie č.3A = 25,0 %; Opatrenie č.3B = 14,4 %). 

Stredné podniky sústredili svoje žiadosti o čerpanie pomoci počas pandémie do troch opatrení. 

V rámci Opatrenia č.3B získali 24,3 % z celkovej sumy vyplatenej pomoci. V Opatrení č.1 

získali 19,4 % a z Opatrenia č.3A získali 14,4 %. Z ostatných opatrení bolo čerpanie stredných 

podnikov pod úrovňou 1 %. Poslednou skupinou boli podniky, ktorým nebolo možné priradiť 

veľkostnú kategóriu – tie získali najviac finančnej výpomoci z Opatrenia č.4B, a to až 87,9 % 

celkovej vyplatenej sumy. Z ostatných opatrení neurčené podniky vyčerpali menej ako 4 %.  

1.2.2  Dotácie na nájomné 

Okrem finančnej podpory podnikateľom a SZČO pri poklese tržieb a na podporu 

zamestnanosti, ktoré je možné získať z MPSVaR SR, boli a sú prostredníctvom ďalších 

ministerstiev ponúkané iné formy finančnej či nefinančnej pomoci. Ako už bolo uvedené, medzi 

ne patria dotácie na nájomné, odklady platieb a ostatné formy pomoci. Na rozdiel od čerpania 

financií z programu Prvá pomoc, v ostatných formách pomoci nie je verejne dostupná 

informácia o výške poskytnutých príspevkov. 

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pôsobí ako ústredný orgán, ktorý spravuje 

vyplácanie dotácií na úhradu nájomného. Po splnení vopred stanovených podmienok mohol 

prenajímateľ alebo nájomca požiadať o dotáciu na poskytnutú zľavu na nájomnom, maximálne 

do výšky 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Dotácie na nájomné boli 

poskytované na základe výzvy zverejnenej na stránke MH SR11 a posledný termín na podanie 

žiadosti o dotácie na nájomné bol k 30.06.2021. Počas prvej vlny pandémie si podnikatelia 

mohli požiadať o dotáciu na nájomné počas celej doby sťaženého užívania predmetu nájmu 

(od marca do 23.06.2020). Podmienkou bolo, že nájomná zmluva musela byť uzavretá 

najneskôr 01.02.2020. Žiadosti na dotáciu počas druhej vlny pandémie je možné 

podávať od 16.12.2020 do 30.06.2021. Cieľom vyplácanej podpory bola ochrana nájomcov 

súvisiaca s omeškaním platenia nájomného. Prenajímateľ tak nemohol jednostranne ukončiť 

s nájomcom nájom nehnuteľnosti. Omeškanie nájomcu muselo mať bezprostredný súvis 

s pandémiou. 

1.2.3  Odklady platieb (poistné, dane, leasing, úvery) 

MPSVaR SR prostredníctvom Sociálnej poisťovne umožnilo zamestnávateľom odklad 

platenia odvodov na sociálne poistenie. Odklad splatnosti odvodov za zamestnávateľa sa týka 

tých podnikateľov, ktorým v čase obmedzenia alebo prerušenia prevádzky poklesol čistý obrat 

a príjem z podnikania o 40 % a viac. Toto opatrenie stále trvá a na základe rozhodnutia Vlády 

SR z 19.05.2021 je možné požiadať aj o posunutie splatnosti už odloženej splatnosti poistného. 

Počas prvej vlny pandémie (pre účely Finančnej správy v čase 12.03. – 30.09.2020) mali 

podnikatelia možnosť odložiť podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie 

dane za rok 2019 do 31. októbra 2020. 

                                                           
11 Bližšie informácie  o podmienkach ako boli poskytnuté dotácie na nájomné sú dostupné napríklad 

v dokumentoch SBA. 2020. Podpora zamestnanosti v období koronakrízy v SR a v okolitých krajinách. Online. 

Dostupné na: http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/08/Podpora-zamestnanosti-v-obdob%C3%AD-

koronakr%C3%ADzy-v-SR-a-v-okolit%C3%BDch-krajin%C3%A1ch.pdf 

Alebo SBA. 2021. Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19. Online. Dostupné na: Online. 

Dostupné na: http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/06/V%C3%BDvoj-maloobchodu-v-SR-s-

d%C3%B4razom-na-pand%C3%A9miu-COVID-19_final.docx.pd 

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/08/Podpora-zamestnanosti-v-obdob%C3%AD-koronakr%C3%ADzy-v-SR-a-v-okolit%C3%BDch-krajin%C3%A1ch.pdf
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/08/Podpora-zamestnanosti-v-obdob%C3%AD-koronakr%C3%ADzy-v-SR-a-v-okolit%C3%BDch-krajin%C3%A1ch.pdf
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/06/V%C3%BDvoj-maloobchodu-v-SR-s-d%C3%B4razom-na-pand%C3%A9miu-COVID-19_final.docx.pd
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2021/06/V%C3%BDvoj-maloobchodu-v-SR-s-d%C3%B4razom-na-pand%C3%A9miu-COVID-19_final.docx.pd
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MSP alebo fyzická osoba – podnikateľ mohla v čase od apríla do konca decembra 2020 

požiadať banku alebo nebankový subjekt (napr. v prípade leasingu) o odklad splátok 

z úveru/leasingu. V januári 2021 po rokovaní Ministerstva financií SR a Slovenskej bankovej 

asociácie bolo toto obdobie odkladu splátok predĺžené do konca marca 2021. Odklad splátok 

sa netýkal povoleného prečerpania na bežnom účte alebo úverového rámca čerpaného 

platobnou kartou. Odklad splácania úveru banka poskytla „bez účtovania poplatkov alebo iných 

náhrad za odklad splácania úveru a bez požiadaviek na ďalšie zabezpečenie úveru alebo iných 

dodatočných podmienok. Odkladom splácania úveru nesmelo dôjsť ku zvýšeniu istiny úveru“.12 

Banka mohla poskytnúť odklad splácania úveru maximálne o 9 mesiacov. Iná inštitúcia 

ako banka, ktorá je veriteľom, mohla poskytnúť odklad splátok najviac na 3 mesiace. 

Pred uplynutím trojmesačnej lehoty bolo možné požiadať o odklad splátok na ďalšie 3 mesiace. 

O odklad splátok úveru bolo možné požiadať iba raz. 

V čase koronakrízy mohli podnikatelia požiadať aj o zvýhodnené úvery zo Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky a Eximbanky. Od apríla 2020 poskytovala Eximbanka úver 

pre MSP za zvýhodnených podmienok. Cieľom úveru bolo podporiť udržanie prevádzky 

a zamestnanosti MSP, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Výška poskytnutého úveru sa 

pohybovala od 100 000 € do 500 000 € a zároveň maximálna výška nemala presiahnuť 50 % 

celkového obratu MSP za rok 2019. Doba splatnosti úveru bola stanovená na 3 roky. 

Momentálne je prijímanie nových žiadostí o poskytnutie úveru pozastavené z dôvodu naplnenia 

finančnej kapacity určenej pre túto formu pomoci13. 

Slovenská záručná a rozvojová banka poskytuje klientom, MSP, ktorých činnosť bola 

ovplyvnená pandémiou COVID-19 prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Úver je 

poskytnutý v dvoch formách – ako záruka za úver a vo forme úhrady úroku z úveru. Výška 

úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019, 

minimálne 10 000 a maximálne 350 000 €. Doba splatnosti je 3 roky a úroková sadzba 4 % p. a. 

Úver je možné použiť na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním 

prevádzky a zamestnanosti, financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku 

súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni 

a/alebo zdravotným poisťovniam14. 

Portfóliovú záruku pre finančné inštitúcie za podmienky udržania zamestnanosti 

v malých a stredných podnikoch aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá 

až do výšky 4 % p. a. poskytuje Slovak Investment Holding (SIH). V rámci SIH antikorona 

záruka 1 prebralo SIH na seba časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP 

postihnutých koronakrízou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke 

bezúročné. SIH antikorona záruka 2 je nástroj, pomocou ktorého SIH na seba preberá 

od zapojených bánk 90 % časti úverového rizika z nových úverov poskytnutých MSP. Úvery 

môžu mať splatnosť 2 – 6 rokov a maximálnu výšku úveru 2 mil. €.15  

                                                           
12 NBS. 2021. Odklad splátok – podnikatelia. Online. Dostupné na: https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-

situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia  
13 Podrobnejšie napríklad EXIMBANKA. ÚVER NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY – "COVID ÚVER". 

Online. Dostupné na: https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-

produkty/uver-na-podporu-udrzania-prevadzky-covid-uver.html?page_id=219621. alebo SBA: Prehľad a 

porovnanie opatrení prijatých pre MSP v dôsledku pandémie COVID-19 v SR a vo svete. Dostupné na: 

http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Preh%C4%BEad-a-porovnanie-opatren%C3%AD-

prijat%C3%BDch-pre-MSP-v-d%C3%B4sledku-pand%C3%A9mie-COVID-19-v-SR-a-vo-svete.pdf  
14 SZRB. 2020. Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Online. Dostupné na: 

https://www.szrb.sk/files/files/prevadzkovy%20uver%20PODNIKATEL2020.pdf  
15 SIH. 2020. SIH antikorona záruka. Online. Dostupné na: https://www.sih.sk/stranky/investicie/sih-antikorona-

zaruka 

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
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/uver-na-podporu-udrzania-prevadzky-covid-uver.html?page_id=219621
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/uver-na-podporu-udrzania-prevadzky-covid-uver.html?page_id=219621
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Preh%C4%BEad-a-porovnanie-opatren%C3%AD-prijat%C3%BDch-pre-MSP-v-d%C3%B4sledku-pand%C3%A9mie-COVID-19-v-SR-a-vo-svete.pdf
http://monitoringmsp.sk/wp-content/uploads/2020/06/Preh%C4%BEad-a-porovnanie-opatren%C3%AD-prijat%C3%BDch-pre-MSP-v-d%C3%B4sledku-pand%C3%A9mie-COVID-19-v-SR-a-vo-svete.pdf
https://www.szrb.sk/files/files/prevadzkovy%20uver%20PODNIKATEL2020.pdf
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1.2.4  Ostatné formy pomoci 

Medzi ďalšie formy pomoci podnikateľom, ktorí počas koronakrízy boli nútení uzatvoriť 

svoje prevádzky alebo obmedziť podnikanie, patria napríklad pomoc zo strany Ministerstva 

spravodlivosti SR. Podnikateľom, u ktorých došlo k značnému zvýšeniu pohľadávok po lehote 

splatnosti alebo značnému poklesu tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku, 

môžu požiadať o dočasnú ochranu podnikateľov. Podľa zákona č. 92/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 a v justícii bola lehota dočasnej ochrany predĺžená do 31. januára 2021 vrátane 

trvania jej účinkov. O dočasnú ochranu podnikateľov je v súčasnosti možné požiadať 

na základe zákona 421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 31.12.2022.16 

MPSVaR SR prostredníctvom Sociálnej poisťovne vypláca počas trvania pandémie 

takzvané pandemické PN, alebo pandemické ošetrovné člena rodiny (OČR), ktoré je závislé 

od dĺžky trvania choroby alebo ošetrovania. Termín ukončenia vyplácania pandemického PN 

alebo pandemického OČR je viazaný na termín ukončenia núdzového stavu a mimoriadnej 

situácie. „To znamená, že ak skončí núdzový stav, nárok na pandemické ošetrovné zostáva 

zachovaný, pretože i naďalej trvá mimoriadna situácia.“17 

Na podporu podnikateľov sa využili aj rôzne účelové podpory, ktoré jednotlivé 

ministerstvá získali tým, že sa presunuli nevyužité finančné prostriedky z Eurofondov 

(napríklad pomoc pri platní energie, na podporu zdravotníctva, na podporu MSP, zložiek 

integrovaného záchranného systému a iné). 

Ďalšie formy nefinančnej pomoci mali podobu zmien v Zákonníku práce. Podnikatelia 

mohli využiť možnosť nariadiť tým zamestnancom, u ktorých to bolo možné, prácu z domu 

(home office). V druhej vlne pandémie bol home office dokonca nariadený vládou. 

Už v marci 2020 vláda rokovala o takzvanom Kurzarbeit-e, teda skrátený pracovný čas, 

ktorý mohli podnikatelia využiť od apríla 2020. V júni 2021 vstúpil do platnosti Zákon 

č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(trvalý kurzarbeit). V zákone sú uvedené podmienky aj celý systém fungovania poskytnutia 

finančnej pomoci od štátu v čase, keď zamestnávateľ nemôže svojim zamestnancom prideliť 

prácu v plnom rozsahu. Zákon nadobúda účinnosť dňom 31.12.2021 okrem vybraných 

ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.01.2022 alebo 01.01.2023.  

Ďalšie opatrenia sa týkali napríklad skrátenia lehoty na určenie čerpanie dovolenky 

(zo 14 na 7 dní vopred), oznamovania pracovných zmien či zmenšenia povinností v oblasti 

BOZP.  

Špecifické podporné opatrenia 

V marci 2020 sa po vypuknutí pandémie aj na Slovensku začal obmedzovať osobný kontakt 

medzi obyvateľmi. Ako prvé sa okrem maloobchodných subjektov začali zatvárať prevádzky 

spadajúce do odvetvia ostatných služieb, na čo v tesnom závese nadväzovali podniky patriace 

do odvetvia ubytovanie a stravovanie. Za nimi nasledovala skupina autodopravcov, ktorých 

činnosť bola pozastavená alebo obmedzená najmä vplyvom uzatvárania hraníc, ale aj vplyvom 

obmedzeného cestovania obyvateľov vo vnútri SR. Preto pre uvedené odvetvia ekonomiky bola 

                                                           
16 MS SR. 2021. Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Online. Dostupné na: 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Docasna-ochrana-od-1-1-2021.aspx  
17 MPSVaR SR. 2020. Ošetrovné a nemocenské. Online. Dostupné na: 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/osetrovne-

nemocenske/  

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Docasna-ochrana-od-1-1-2021.aspx
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/osetrovne-nemocenske/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/osetrovne-nemocenske/


Nepriaznivý vplyv pandémie koronavírusu na podnikovú ekonomiku SR                                                         SBA 
 

27 

 

Vládou SR poskytnutá okrem plošnej aj osobitná a cielená podpora. Špecifická pomoc sa týkala 

tých odvetví, ktoré boli pandémiou COVID-19 postihnuté najviac. 

Ubytovanie a stravovanie 

Na základe členenia podnikov do jednotlivých skupín podľa SK NACE patria cestovné 

kancelárie a cestovné agentúry do obchodných služieb. Pre potreby poskytnutia špecifickej 

podpory počas koronakrízy boli cestovné kancelárie (CK) a agentúry zahrnuté (CA) do skupiny 

ubytovacích a stravovacích služieb, keďže ich činnosť je vzájomne prepojená. Pandémiou boli 

postihnuté ako outcommingové, tak aj incommingové agentúry. Počas pandémie sa pomoc 

cestovným kanceláriám a agentúram sústredila najmä na tie CK/CA, ktoré zabezpečovali 

slovenským občanom pobyt v zahraničí. Preto bola 20.05.2020 prijatá novela zákona 

o zájazdoch, ktorá upravila postup odškodnenia zákazníkov v prípade neuskutočnenia 

rezervovaných zájazdov z dôvodu pandémie COVID-19. Cestovné kancelárie/agentúry tak 

nemali povinnosť vrátiť zákazníkom18 finančné prostriedky za nezrealizovaný zájazd, ale mohli 

im ponúknuť alternatívny zájazd, alebo odložiť zájazd do zvolenej rezervovanej destinácie 

v roku 2021. V prípade nesúhlasu klienta tak boli CK/CA povinné vrátiť peniaze 

za nerealizovaný zájazd v septembri 2021. 

Prvá etapa pomoci z Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) pre podniky 

pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a gastro prevádzky bola spustená 15.12.2020. MDV 

SR touto finančnou podporou chcelo zmierniť dopady krízy na sektor cestovného ruchu 

(cestovné kancelárie, cestovné agentúry, ostatné činnosti). O pomoc mohli požiadať všetky 

prevádzky spĺňajúce vopred stanovené podmienky (nemali nedoplatky na poistnom 

a sociálnom poistení; neboli v likvidácii; mali vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom; nežiadali alebo nečerpali finančné prostriedky EÚ alebo od iného orgánu štátnej 

správy). Zároveň prevádzka musela spĺňať podmienku poklesu čistého obratu o viac ako 

40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Oprávnené obdobie na čerpanie 

podpory bolo stanovené na 01.04.2020 – 31.12.2020. Maximálna výška poskytnutej pomoci 

jednému podnikateľovi nesmela presiahnuť 200 000 € v súlade s pravidlami poskytnutia 

pomoci de minimis. Žiadosti boli vyhodnocované za každý mesiac osobitne a výška pomoci sa 

odvíjala od konkrétnej výšky dosiahnutej straty. Výška poskytnutého príspevku sa pohybovala 

na úrovni 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období. Oprávnení žiadatelia boli 

prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, 

kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, 

botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka 

lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky 

a turistické zaujímavosti. 

Druhá etapa pomoci z MDV SR je založená na rovnakom princípe s tým, že podniky 

nemusia mať splnené povinnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. Druhá etapa pomoci sa 

týka aj tých prevádzok, ktoré vznikli medzi prvou a druhou vlnou pandémie, teda v období 

01.04.2020 – 31.08.2020. Celková alokovaná suma na roky 2020 – 2022 bola 100 miliónov €, 

s plánovaným čerpaním v prvej etape (do konca roka 2021) až 80 miliónov €. Pre druhú etapu 

pomoci je disponibilný rozpočet navýšený o ďalších 120 miliónov €.19  

                                                           
18 CK mali povinnosť vrátiť cenu zakúpeného zájazdu do 14 dní odo dňa odmietnutia náhrady zájazdu pre vybrané 

skupiny zákazníkov ako boli napríklad seniori nad 65 rokov, SZČO, ak im bola poskytnutá finančná pomoc 

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, osamelý rodič s priznaným nárokom na pandemické OČR, tehotné 

ženy alebo noví uchádzači o zamestnanie 
19 MDV SR. 2021. Schéma pomoci v cestovnom ruchu II. Etapa. Online. Dostupné na: 

https://www.mindop.sk/cestovnyruch  

https://www.mindop.sk/cestovnyruch
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Ostatné služby 

Aj keď do odvetvia ostatné služby je možné zaradiť viaceré služby osobného 

charakteru, cielená špecifická podpora bola určená podnikom pôsobiacim v kultúrnom 

a kultúrno-kreatívnom priemysle20. Skupina tých podnikateľov, u ktorých išlo často o súbeh 

príjmov z podnikania a zamestnania, alebo u podnikateľov, ktorí nemohli preukázať pokles 

príjmov, keďže ich príjmy boli často náhodné a nepravidelné, nemala podľa stanovených 

pravidiel nárok takmer na žiadnu plošnú formu podpory. 

Cielená podpora pre podniky v oblasti ostatných služieb sa rozbehla v novembri 2020, kedy 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo 

výzvu na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu. Výška jedného grantu 

pre podniky v danej oblasti bola 50 – 200 tisíc € a celková alokovaná výška na podporu 

všetkých oprávnených subjektov bola v sume 1,5 milióna €. 

Covid dotácia pre technické a podporné profesie v KKP bola ďalšia výzva, ktorú 

pripravilo MK SR. Oprávnenými žiadateľmi boli fyzické osoby SZČO a podnikatelia pôsobiaci 

v slobodnom povolaní, ktorí sú zapísaní v Evidencii iných profesionálov v kultúre, ktorú vedie 

Fond na podporu umenia.  Za mesiace marec – september 2020 mohli získať mesačnú dotáciu 

vo výške 540 €/mesiac, pričom maximálna výška dotácie za uvedené obdobie bola 3 780 €. 

Od decembra 2020 do konca marca 2021 si mohli podnikatelia pôsobiaci v kultúre 

a kreatívnom priemysle požiadať o dotáciu, ktorej cieľom bolo zachrániť podniky v uvedenej 

oblasti a poskytnúť im finančné prostriedky na zabránenie druhotnej platobnej neschopnosti. 

Dotácia bola určená podnikom, ktorých obrat v čase 01.03. – 31.12.2020 v porovnaní 

s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesol minimálne o 30 %. Pomoc sa týkala 

nekrytých nákladov21. 

Počas druhej vlny pandémie poskytlo podnikom pôsobiacim v oblasti kultúry a kreatívneho 

priemyslu Ministerstvo kultúry SR viacero podporných schém. Projekt s názvom Znižovanie 

ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 poskytol dotáciu 

fyzickým osobám jednotlivcom a fyzickým osobám živnostníkom. Dotácia bola poskytnutá 

prostredníctvom príslušnej schémy minimálnej pomoci v súlade s osobitnými právnymi 

predpismi a oprávnení žiadatelia mohli o ňu požiadať od decembra 2020. 

Koncom februára 2021 vyhlásilo MK SR výzvu na predkladanie projektov určených 

na pomoc občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám, ktoré fungujú 

ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesá, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, 

organizátori rôznych kultúrnych workshopov a vzdelávania a ktoré neboli zriadené MK SR 

a dlhodobo pôsobia v kultúre (boli založené pred 01.01.2020). Pomoc bola určená tým 

žiadateľom, ktorých príjem počas koronakrízy v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím roku 2019 poklesol minimálne o 30 %.22 Minimálna výška pomoci bola 2 000 €, 

maximálna 50 000 € a o dotáciu si mohli oprávnené subjekty požiadať do konca marca 2021. 

COVID dotácie pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom 

priemysle je dodatočná finančná podpora pre subjekty pôsobiace v sektore kultúry 

a kreatívneho priemyslu počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19 za účelom ich 

                                                           
20 Viac informácií o poskytnutých formách dotácií ako aj aktuálnych výzvach pre oblasť kultúry a kultúrno-

kreatívneho priemyslu na stránke MK SR pomahamekulture.sk   
21 MH SR. 2020. Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Online. Dostupné na: 

https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura 
22 MK SR. 2021. Informácie týkajúce sa COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre. Online. 

Dostupné na: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacia-pre-neziskove-organizacie-

posobiace-v-kulture/  

https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacia-pre-neziskove-organizacie-posobiace-v-kulture/
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/covid-dotacia-pre-neziskove-organizacie-posobiace-v-kulture/
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zotrvania v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácia je kombinovateľná s ostatnými 

formami COVIDovej štátnej pomoci určenej fyzickým osobám počas obdobia pandémie. 

Po splnení požiadaviek môže byť finančná pomoc poskytnutá vo výške 4 000 €, 6 000 €. Výzva 

je otvorená v čase máj a jún 2021. 

Dotácia s názvom Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19 je žiadateľovi automaticky pridelená v rámci príslušného formuláru 

elektronickej registrácie žiadosti o dotáciu. „Dotácia sa poskytuje žiadateľovi 

v rozpočtovom roku 2021 na základe trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19. Žiadateľ musí dotáciu použiť do 31.12.2021 na úhradu bežných 

výdavkov súvisiacich s pokračovaním v činnosti v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu.“23 

Doprava 

Medzi odvetvia, ktoré boli priamo ovplyvnené zákazmi a obmedzeniami patrí aj odvetvie 

doprava. Protipandemické opatrenia zasiahli všetky druhy dopravy, a vo veľkej miere 

ovplyvnili podnikateľov v doprave bez ohľadu na to, či prevádzkovali pravidelnú alebo 

nepravidelnú dopravu. Doteraz zverejnené výzvy na podporu podnikov v oblasti dopravy boli 

a sú poskytované v rámci schémy de minimis, ktorá umožňuje takúto formu pomoci 

poskytnúť iba podnikom do 250 zamestnancov. Z výziev sú tak vylúčení veľkí dopravcovia, 

ktorí počas pandémie rovnako prišli o časť svojich príjmov. 

V oblasti autodopravy boli podnikateľom určené dve výzvy. V prvej výzve24 mohli 

o dotáciu požiadať FO - podnikatelia a PO – MSP. Oprávnení žiadatelia sú subjekty, ktoré 

prevádzkujú osobitnú pravidelnú dopravu alebo príležitostnú dopravu s vozidlom, v rámci 

ktorého je možné prepraviť 9 osôb (vrátane vodiča) a nevykonávajú činnosť na základe zmluvy 

o dopravných službách vo verejnom záujme. Výška dotácie predstavovala 60 % pokrytie 

medziročného poklesu tržieb, avšak najviac do výšky 1 000 €/na autobus za každý mesiac 

v čase od 11.03.2020 do 31.07.2020. 

V rámci druhej výzvy25 mohli o podporu vo forme dotácie žiadať právnické osoby MSP. 

Výška dotácie sa zvýšila na 80 % pokrytia medziročného poklesu tržieb, avšak najviac  

do výšky 2 400 €/na autobus za každý mesiac uvedeného obdobia od 01.08.2020  

do 31.12.2020, pričom na rozdiel od prvej výzvy bola zohľadnená v rámci výšky dotácie  

aj EURO emisná trieda vozidla. 

Dňa 13.04.2021 vstúpil do platnosti zákon č. 132/2021 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v pôsobnosti MDV SR v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave. 

Zákon umožňuje MDV SR poskytnúť podnikateľom v oblasti dopravy (dopravcovia, 

taxislužby, autoškoly) pomoc v súlade s pravidlami štátnej pomoci de minimis. Pomoc 

v celkovej alokovanej sume 100 miliónov € je možné oprávneným subjektom poskytnúť 

do 31.12.2021.  

 

 
 

                                                           
23 Viac informácii na stránke MK SR https://www.pomahamekulture.sk/  
24 MH SR. 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment 

osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy. Online. Dostupné na: 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQ5h8iW7.pdf  
25 MH SR. 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment 

osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy – II. kolo. Online. Dostupné na: 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/Kqt2fkW4.pdf  

https://www.pomahamekulture.sk/
https://www.mhsr.sk/uploads/files/eQ5h8iW7.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/Kqt2fkW4.pdf
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2 Stav a vývoj hospodárstva SR pred a počas pandémie 

Vývoj slovenskej ekonomiky a stavu slovenských podnikov záleží od viacerých faktorov. 

Ide však najmä o stav dopytu a ponuky na svetových trhoch, ktoré následne ovplyvňujú dopyt 

a ponuku aj po slovenských výrobkoch. Slovenská ekonomika je v značnom pomere naviazaná 

na predaje v oblasti priemyselných výrobkov (automobilový a elektrotechnický priemysel, 

či hutníctvo).  

Už pred rokom 2020 bolo v rámci svetovej ekonomiky cítiť pokles globálneho dopytu, 

ktorý sa začal prejavovať najmä ku koncu roka 2019. Väčší dopad však mali zavedené opatrenia 

vo vyspelých krajinách v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Tieto opatrenia sa týkali 

najmä obmedzenia mobility ľudí, či obmedzovania stretávania sa ľudí. To viedlo k uzatváraniu 

predajní obchodov, zákazom cestovania, zákazom hromadných podujatí, zákazom vychádzania 

a v prvej vlne aj k uzatváraniu viacerých výrobných podnikov vo vyspelom svete. Všetky tieto 

faktory ovplyvnili globálnu spotrebu. Neistota ohľadom ďalšieho vývoja, ako i spomenuté 

karanténne opatrenia viedli ku všeobecnému poklesu spotreby. Pokles spotreby sa prejavuje 

na jednotlivých makroekonomických ukazovateľoch. V prvom rade pri prudkom poklese 

dopytu a spotreby dochádza k poklesu výroby a tým pádom aj poklesu hrubého domáceho 

produktu (ak tento pokles nie je dostatočne vyvážený vládnou spotrebou). V prípade SR určite 

bude vidieť, že pokles nastane aj na strane priemyselnej produkcie. Pandemická situácia 

a pokles globálneho dopytu má vplyv aj na mieru inflácie. Inflácia vo všeobecnosti počas krízy 

má tendenciu klesať. Vplyv na pokles inflácie v predošlom období mala najmä nižšia spotreba, 

pokles cien niektorých služieb a pokles cien energií (známy je napríklad pokles cien ropy 

v súvislosti s prudkým poklesom dopytu po nej počas prvej vlny pandémie). Negatívom však 

je, že v prípade uvoľnenej menovej politiky centrálnej banky je po skončení krízy možné 

očakávať všeobecný rast cien. Pandemické opatrenia, pokles dopytu a spotreby sa prejavujú aj 

na zamestnanosti a prípadnej zmene nezamestnanosti. Nezamestnanosť je do značnej miery 

dôležitá aj politická otázka, preto prvé opatrenia, na ktoré sa zameriavajú vlády v Európe sú 

najmä s cieľom zníženia dopadov na zamestnanosť. Napriek tomu je však zrejmé, že v prípade, 

ak dôjde k uzatvoreniu celých sektorov ekonomiky, musí dôjsť k prechodnému zvýšeniu 

nezamestnanosti.  

Otázka, ktorú sa pokúsime riešiť v tejto kapitole, je však to, v akom stave bola slovenská 

ekonomika v čase pred pandémiou a v čase vypuknutia prvej a čiastočnej aj druhej vlny 

pandémie COVID – 19. Zameriame sa na to, či jednotlivé makroekonomické ukazovatele 

(HDP, inflácia, zahraničný obchod, nezamestnanosť) naznačovali aj v čase tesne 

pred vypuknutím pandémie zhoršenie alebo zlepšovanie situácie. Poznanie týchto 

ukazovateľov nám umožní zarámcovať iné ukazovatele, ktoré boli bezprostredne ovplyvnené 

pandémiou. 

2.1 Hrubý domáci produkt 

Kľúčovým ukazovateľom, ktorý hodnotí výkonnosť ekonomiky, je hrubý domáci produkt. 

Ten vyjadruje hodnotu všetkých výrobkov a služieb vyprodukovaných na území daného štátu 

za určité obdobie. Rast, ako i pokles tohto ukazovateľa naznačuje, ako sa vyvíjala slovenská 

ekonomika v určitom čase. Ako konštatuje NBS (2020), prvé negatívne náznaky zhoršeného 

ekonomického vývoja boli viditeľné už v roku 2019.26 Rast svetovej ekonomiky dosiahol len 

2,9 % (HDP). Ekonomické spomalenie sa dotklo ako rozvinutých, tak i rozvojových krajín. 

Z celkového makropohľadu na svet NBS uvádza, že negatívny vplyv bolo cítiť najmä 

                                                           
26 Správa o finančnej stabilite, November 2019 
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v súvislosti s recesiou v odvetví priemyslu. Pokles priemyslu súvisí s poklesom dopytu, 

karanténnymi opatreniami, ako i odstávkami výroby počas prvej vlny. 

Graf č. 9: Vývoj HDP SR v bežných cenách (v mil. EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Ak sa pozrieme na vývoj HDP SR v sledovanom období, je zrejmé, že spomalenie 

slovenského hospodárstva nastalo už v prvom kvartáli roka 2020, kedy výkonnosť 

hospodárstva nedosiahla hodnoty 1. kvartálu roka 2019. Za týmto spomalením rastu je možné 

vidieť vývoj externého prostredia a prijímanie prvých opatrení v niektorých ekonomikách. 

Najvýraznejší pokles z hľadiska porovnania medzi jednotlivými kvartálmi rokov 2019 a 2020 

(viď graf č. 10) vidíme v 2. kvartáli, kedy hodnota poklesu dosiahla viac ako 9 %. Tento 

dramatický pokles je spôsobený najmä protipandemickými opatreniami. Z hľadiska dopadov 

pre ekonomiku je zrejmé, že práve prvá vlna koronavírusových opatrení v SR mala horší dopad 

vzhľadom na prepad hospodárstva a opatrenia realizované v rámci druhej vlny opatrení 

sa prejavili už menej alebo takmer vôbec (ak áno, tak skôr na zastavení ekonomického rastu 

ako na jeho poklese).  

Graf č. 10: Medziročné porovnanie vývoja HDP SR v bežných cenách (2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Najhorší výsledok zaznamenala slovenská ekonomika v druhom kvartáli roka 2020. 

Oživenie hospodárstva nastáva až v treťom kvartáli roka 2020, čo je následkom masívneho 

uvoľnenia opatrení či už na Slovensku (vnútorný dopyt) alebo v zahraničí. Pri pohľade na štvrtý 

kvartál roka 2020 vidíme, že ekonomika, a to napriek v tom čase zavedeným reštriktívnym 

opatreniam, dosiahla mierny rast (0,10 %). 

9,26%
3,91%

-1,36%

-11,14% -0,24%

13,84%
-0,82%

-10,48%

-5 000,00

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q. 1Q

2019 2020 2021

100,00%
100,00% 100,00% 100,00%99,51%

90,87%

99,55%
100,10%100,35%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q.

2019 2020 2021



Nepriaznivý vplyv pandémie koronavírusu na podnikovú ekonomiku SR                                                         SBA 
 

32 

 

Pokles HDP v súvislosti s pandémiou však nezasiahol iba Slovensko. Podľa OECD došlo 

napríklad k poklesu nemeckej ekonomiky v druhom kvartáli roka 2020 oproti 

predchádzajúcemu kvartálu o 10 %, či k poklesu českej ekonomiky o viac ako 8 %. 

V medzinárodnom porovnaní sa pokles prejavil aj na poklese HDP na obyvateľa. Z tohto 

pohľadu bol najprudší pokles zaznamenaný v Rakúsku (o 11 %), ďalej tiež v Nemecku. 

Graf č. 11: Vývoj HDP na obyvateľa (medzikvartálna zmena) vo vybraných krajinách 

(v USD) 

 
Zdroj: SBA na základe dát OECD 

Spomedzi susedných krajín najhoršiu situáciu zaznamenalo Maďarsko (medzikvartálny 

pokles dosiahol podľa OECD až 14,45 % v druhom kvartáli roka 2020 oproti prvému kvartálu 

roka 2020), naopak, pokles slovenského HDP na obyvateľa nebol až taký dramatický.  

Priemyselná produkcia 

Z hľadiska štruktúry slovenskej ekonomiky je najdôležitejším segmentom priemysel 

(podľa údajov MH SR tvoril v roku 2017 až 28 % HDP Slovenska27). Je preto kľúčové poznať, 

ako sa v období rokov 2019 a 2020 vyvíjala slovenská priemyselná produkcia, pretože práve 

životaschopnosť slovenského priemyslu má dopad na vývoj HDP krajiny.  

Opatrenia, ktoré boli v rámci boja proti šíreniu COVID – 19 zavádzané, sa dotýkali najmä 

rôznych sektorov služieb (najmä stravovanie, starostlivosť o ľudské telo či preprava) a už menej 

priemyslu. Avšak opatrenia realizované v rámci prvej vlny znamenali niekoľkotýždňové 

uzatvorenie výrobných podnikov v SR. V rámci druhej vlny už priemyselné podniky výrobu 

z dôvodu protipandemických opatrení nezastavovali (na obmedzenie výroby mali vplyv skôr 

externé faktory – napr. nedostatok čipov či pokles dopytu). 

 

 

 

  

                                                           
27 https://www.economy.gov.sk/uploads/files/ezNh8gXF.pdf 
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Graf č. 12: Vývoj priemyselnej produkcie v SR (v mil. EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Z vybraných kľúčových odvetví môžeme prepad v roku 2020 vplyvom protipandemických 

opatrení vnímať aj z pohľadu priemyselnej produkcie. Avšak určité zníženie výkonnosti 

v slovenskom priemysle prišlo už pred krízou koronavírusu, v druhej polovici 

predchádzajúceho roka - roka 2019. Z hľadiska porovnania oboch vĺn koronavírusu 

a podobných opatrení je zrejmé, že slovenský priemysel zažil náročnejšiu prvú vlnu. Druhá 

vlna pandémie nemala na priemyselnú produkciu tak výrazný vplyv. 

Graf č. 13: Medziročné porovnanie vývoja priemyselnej produkcie v SR (2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

 

Naopak, v rámci druhej vlny sa postupne od novembra 2020 začal slovenský priemysel 

zotavovať a dôsledky druhej vlny na priemyselnú produkciu neboli už také dramatické 

ako v prvej vlne. 

Aj vývoj priemyselnej produkcie v okolitých krajinách bol podobný vývoju na Slovensku. 

Počas celého roka 2019 sledujeme aj v okolitých krajinách mierne klesajúci trend priemyselnej 

produkcie. Prudký pokles však nastáva až v druhom kvartáli roka 2020, pričom najvýraznejší, 

až o takmer 23 %, je v Maďarsku. Avšak aj ostatné okolité ekonomiky zaznamenali pokles, 

a to v rozmedzí od 14 % až do 23 %.  

Masívne zotavenie nastáva v ďalšom kvartáli a je tak zrejmé, že priemysel sa z krízy 

a karanténnych opatrení spamätal pomerne rýchlo. Opäť, najrýchlejší rast nastáva v Maďarsku, 

a to až o 29 % oproti predošlému obdobiu. Rast priemyslu v nasledujúcom období, najmä 

v prvej polovici roka je čiastočne ovplyvnený nedostatkom polovodičových dielov, pričom 
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dochádza k obmedzovaniu výrobných činností viacerých závodov (najmä automobiliek v SR). 

Predpokladá sa, že tento nedostatok bude v priemysle pretrvávať počas celého roka 2021. 

Limitujúcim sa tiež javí stúpajúca cena niektorých komodít (napríklad rast ceny stavebného 

dreva či granulátu na výrobu plastov). 

Graf č. 14: Priemyselná produkcia vo vybraných krajinách (% zmena oproti 

predchádzajúcemu obdobiu) 

 
Zdroj: SBA, na základe dát Eurostat-u 

Opatrenia realizované v rámci druhej vlny na jeseň a v prvom kvartáli roka 2021 mali 

taktiež dopad na pokles priemyselnej produkcie v okolitých krajinách. Tento pokles však nebol 

taký dramatický ako v predošlom období (počas karanténnych opatrení z prvej vlny), 

a to hlavne z dôvodu, že boli obnovené dodávateľsko-odberateľské reťazce. Na druhej strane 

najmä v r. 2021 sa začína čoraz viac prejavovať riziko z pretrvávajúcej situácie s problémovými 

dodávkami viacerých komponentov, aj surových materiálov. 

Investície 

Investície sú dôležitou súčasťou tvorby HDP každej krajiny. Investície zároveň odrážajú 

náladu investorov a ich ochotu podnikať. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že v krízových 

rokoch sú investori opatrnejší a obmedzujú investície, v dobrých rokoch zvyčajne investície 

rastú. Investície sa prejavujú v tvorbe hrubého fixného kapitálu. Tvorbu hrubého fixného 

kapitálu na Slovensku sleduje Štatistický úrad SR. 

V prípade Slovenska v roku 2019 skutočne vidíme pomerne dynamický rast tvorby hrubého 

fixného kapitálu. Koronakríza v roku 2020 utlmila investičné zámery viacerých subjektov 

investovať, a preto celý rok 2020 bol pod úrovňami roka 2019. Nepriaznivé trendy, umocnené 

karanténnymi opatreniami, sa premietli aj do slabšieho prvého kvartálu roka 2021. 

Medzikvartálne došlo k poklesu tvorby hrubého fixného kapitálu o viac ako 30 %.  
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Graf č. 15: Vývoj tvorby hrubého fixného kapitálu SR v bežných cenách (v mil. EUR) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR  

Pokles tvorby hrubého fixného kapitálu bol zrejmý v prvom kvartáli roka 

2020 - pravdepodobne opäť z dôvodov protipandemických opatrení, ktoré sa začali prejavovať 

v posledný mesiac daného kvartálu. 

Graf č. 16: Medziročné porovnanie vývoja tvorby hrubého fixného kapitálu 

(2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR  

Úrovne tvorby hrubého fixného kapitálu zaostávali počas celého roka 2020 

za predchádzajúcim obdobím. Najväčší pokles (takmer 15 %) bol zaznamenaný v druhom 

kvartáli 2020 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. 

Ako sme už spomínali vyššie, investori, najmä v druhom kvartáli 2020 na Slovensku 

pristupovali k tvorbe fixného kapitálu opatrnejšie. Rovnaký prístup sa potvrdil aj v okolitých 

krajinách. Pokles nastal aj naprieč krajinami EÚ 27. 

Z pohľadu porovnania jednotlivých krajín bol najvýraznejší medzikvartálny pokles 

v Poľsku. Pokles investícií v druhom kvartáli roka 2020 dosiahol v Poľsku 14,44 %, čo bolo 

viac ako v ostatných sledovaných krajinách. 
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Graf č. 17: Vývoj tvorby hrubého fixného kapitálu vo vybraných krajinách (% zmena 

oproti predchádzajúcemu kvartálu) 

 
Zdroj: SBA na základe dát Eurostat-u 

Ako ale môžeme vidieť z grafu na predchádzajúcej strane, v druhej polovici roka 2020 

došlo aj v ostatných krajinách k obnoveniu investičnej aktivity. Táto ostala pomerne vysoká aj 

napriek karanténnym opatreniam ku koncu roka 2020 a v prvom kvartáli roka 2021. V Poľsku 

dokonca pozorujeme rast medzikvartálne o viac ako 17 %. Z tohto pohľadu je pokles Slovenska 

v prvom kvartáli roka 2021 skôr výnimočný. 

Spotreba domácností 

Dôležitým determinantom tvorby HDP krajiny je tiež spotreba domácností. Ekonomická 

situácia na Slovensku bola ovplyvňovaná aj domácou spotrebou (spotreba domácností). 

V rámci ekonomického vývoja v SR je zaujímavé, že nedošlo k dramatickému prepadu 

spotreby domácností. Podľa údajov Štatistického úradu SR táto v roku 2020 dokonca ešte 

vzrástla o 0,9 %. Zmenilo sa spotrebné správanie domácností, časť spotreby bola realizovaná 

prostredníctvom online nákupov. V súvislosti s miernym poklesom spotreby narástla miera 

úspor domácností. NBS uvádza ako hlavný dôvod to, že spotrebitelia nemali kde svoje zarobené 

peniaze minúť (najmä z dôvodu uzatvorených služieb a veľkej časti maloobchodných 

predajní).28 Najvýraznejší nárast spotreby domácností pozorujeme v roku 2019 v poslednom 

kvartáli roka. Je to spôsobené najmä nástupom vianočných sviatkov, kedy prirodzene stúpa 

spotreba domácností. V roku 2020 je však zaujímavý rast spotreby v treťom kvartáli, a to asi 

o 7 %. Za týmto nárastom oproti predchádzajúcemu kvartálu je najmä uvoľňovanie 

reštriktívnych opatrení (ktoré v predošlom období spôsobilo pokles spotreby) a s tým súvisiaca 

realizácia odloženej spotreby domácností. 

  

                                                           
28https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/ekonomicky_menovy_vyvoj/2021/protected/emv_leto-

2021.pdf 
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Graf č. 18: Vývoj konečnej spotreby domácností SR v bežných cenách (v mil. EUR)  

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR  

Je zaujímavé, že prvá vlna pandémie COVID – 19 sa na spotrebe domácností prejavila len 

okrajovo. Pokles oproti predchádzajúcemu kvartálu bol len vo výške asi 2 % (2Q 2020 oproti 

2Q 2019). 

Medziročné porovnanie vývoja spotreby domácností SR v jednotlivých kvartáloch roka 

znázorňuje graf č. 19. 

Graf č. 19: Medziročné porovnanie vývoja spotreby domácností SR (2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Naopak, v treťom kvartáli roka 2020 opäť spotreba domácností rástla, pričom 

protipandemické opatrenia zavádzané vo 4. kvartáli roka 2020 znamenali opäť medziročný 

prepad spotreby domácností. Tento pokles o 0,8 % však nebol taký dramatický ako v prvej vlne. 

Aj dáta za spotrebu domácností potvrdzujú, že dopady druhej vlny pandémie na ekonomiku 

v roku 2020 boli miernejšie ako dopady prvej vlny. 

Z hľadiska spotreby domácností v rokoch 2019 a 2020 bolo Slovensko spomedzi okolitých 

krajín krajinou s najmenším poklesom spotreby domácností v prvom a druhom kvartáli roka 

2020. Najvýraznejšie poklesla spotreba v Rakúsku, a to dokonca pod úroveň EÚ 27.  

Zaujímavým príkladom je Poľsko. Dáta potvrdzujú, že v prvom kvartáli roka 2020 spotreba 

domácností v Poľsku rástla rekordným tempom, avšak už v nasledujúcom kvartáli došlo 

k prudkému prepadu o 13,9 %. 
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Graf č. 20: Spotreba domácností - medzikvartálna zmena vo vybraných krajinách 

 
Zdroj: SBA na základe dát Eurostat-u 

Celkovo sa dá konštatovať, že v treťom kvartáli spotreba domácností opäť narástla. 

Karanténne opatrenia ku koncu roka 2020 a začiatkom roka 2021 však opätovne znamenali 

pokles, a to vo všetkých krajinách. Výnimkou je v tomto smere len Poľsko, kedy spotreba 

domácností vo štvrtom kvartáli poklesla, napriek tomu však v prvom kvartáli roka 2021 došlo 

k jej rastu o 10%. V rovnakom období zaznamenalo napr. Rakúsko pokles spotreby domácností 

o 10 %. 

2.2 Zahraničný obchod 

Druhým dôležitým makroekonomickým ukazovateľom je bilancia zahraničného obchodu. 

V roku 2019 môžeme vidieť pomerne stabilný vývoj, ktorý sa však začal zhoršovať v marci 

roka 2020. Celkovo prevažoval v roku 2019 vývoz nad dovozom. V externom prostredí 

môžeme už v tom čase vidieť náznaky spomaľovania. Najmä ku koncu roka 2019 sa začali 

prejavovať prvé reštrikčné opatrenia v Číne, ktoré sa už v tomto období začali prejavovať aj 

vo zvyšku vyspelého sveta. Napriek tomu ešte nedošlo k uzatváraniu ekonomík, ako tomu bolo 

v roku 2020. V marci 2020 sa začali  prejavovať prvé reštriktívne opatrenia, ktoré mali vplyv 

na celosvetový dopyt. V apríli 2020 sa tieto negatívne opatrenia prejavili naplno a dovoz aj 

vývoz poklesli o približne 40 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka. Tento 

negatívny trend trval ešte aj v máji roka 2020 a postupné oživovanie ekonomickej situácie 

nastalo až v júni roku 2020. Avšak druhá vlna už neznamenala také dramatické dopady 

na vývoz a dovoz v SR. Ako môžeme vidieť na grafe č. 21, najmä dlhodobý dovoz sa držal síce 

nižšie ako v roku 2019, avšak stále pomerne stabilne. Naopak, vývoz rástol, v decembri roku 

2020 dokonca medziročným tempom viac ako 8 %. 
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Graf č. 21: Vývoz a dovoz tovarov a služieb v SR (v mil. EUR) 

 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR  

Ako uvádza ŠÚ SR, z tovarového hľadiska najviac klesol v roku 2020 vývoz monitorov 

a projektorov, televíznych prijímačov (o 563 mil. eur), ropných olejov, plochých valcovaných 

výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele valcovaných za tepla o 214,9 mil. eur. Naopak, 

slovenský vývoz bol ťahaný vyšším dopytom po pšenici (o 76,5 mil. eur) a kotlov na ústredné 

kúrenie (o 73 mil. eur).  

Z hľadiska najvýznamnejších obchodných partnerov poklesol vývoz do Nemecka o 6,1 %, 

Českej republiky o 10,1 %, Poľska o 1,1 %, Francúzska o 2,6 %, Maďarska o 7,1 %, Rakúska 

o 8,8 %, Spojeného kráľovstva o 14,9 %, Talianska o 12,5 %, Rumunska o 6,8 %, Španielska 

o 20,1 % a Holandska o 5,3 %. Vzrástol vývoz do Spojených štátov amerických o 12,7 % a Číny 

o 21,1 %. 

Z hľadiska dovozu najviac klesol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel 

o 695 mil. eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 623 mil. eur a dovoz 

automobilov o 523 mil. eur. Naopak, najviac rástol dovoz elektrických akumulátorov 

o 662,1 mil. eur, liekov na maloobchodný predaj o 276,8 mil. eur, či dovoz monitorov, 

projektorov, televíznych prijímačov o 231,8 mil. eur. Poklesol dovoz z Českej republiky 

o 11,7 %, Číny o 3,8 %, Poľska o 9,6 %, Vietnamu o 10,5 %, Kórejskej republiky a Rakúska 

zhodne o 17,4 %, Ruskej federácie o 22,6 %, Maďarska o 20,4 %, Francúzska o 1,6 % 

a Talianska o 13,7 %. Vzrástol dovoz z Nemecka o 1,6 %.29 

Deficit obchodnej bilancie sa v pomere k HDP v jednotlivých krajinách prejavil rôzne 

v sledovanom období. Pokles v druhom kvartáli môžeme vidieť v prípade Maďarska (o 2,97 %) 

a v prípade Nemecka (o 4,26 %). 

  

                                                           
29https://slovak.statistics.sk 
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Graf č. 22: Deficit bežného účtu platobnej bilancie vo vybraných krajinách (v % k HDP) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov OECD  

Naopak, po skončení prvej vlny pandémie vidno zlepšenie napríklad v Českej republike. 

V prvom kvartáli roka 2021 opäť v sledovaných krajinách dochádza k určitému spomaleniu 

rastu, či v prípade Slovenska alebo Poľska k poklesu deficitu obchodnej bilancie. 

2.3 Inflácia 

Všeobecne dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje vývoj ekonomiky je miera inflácie. Ako 

je zrejmé aj z grafu č. 23, už v roku 2019 dochádzalo k zrýchľovaniu tempa inflácie. Pandémia 

a opatrenia, ktoré znamenali uzatvorenie veľkej časti obchodov, spôsobili prepad dopytu, 

čo vplývalo aj na pokles spotrebiteľských cien. Počas leta 2020 dosahovala miera inflácie 

na Slovensku len asi 1,5 %. 

Graf č. 23: Vývoj inflácie (HCPI v %) v SR podľa mesiacov 

Zdroj: SBA na základe údajov NBS 

Nerovnomerný vývoj však pozorujeme v rámci jednotlivých zložiek spotrebiteľského koša. 

Veľmi výrazný pokles cien v roku 2020 (a to až do záporných hodnôt) zaznamenali napríklad 

ceny za dopravu. Tento vývoj ovplyvnili najmä protipandemické opatrenia zamerané 

na znižovanie mobility, ako i pokles svetových cien ropy v danom období. V roku 2021 

pri cenách za dopravu ale sledujeme najväčší nárast (v apríli 2021 až takmer o 10 percent). 

Naopak, ceny potravín, ktorých sa opatrenia počas obdobia pandémie dotkli len minimálne 

v danom období zaznamenali konštantnú úroveň rastu okolo 2 %, pričom ich pokles sme 

zaznamenali najmä v období od októbra 2020. 

Z hľadiska porovnania medzinárodného prostredia sa dá konštatovať, že Slovensko čerpalo 

výhodu z účasti v eurozóne. Všetky susedné krajiny, ktoré nie sú členmi európskej menovej 
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únie reportujú vyššiu mieru inflácie ako Slovensko, a to počas sledovaného obdobia. Veľmi 

výrazný je tento trend napríklad v Maďarsku, ale i v Poľsku. Ku skokovému rastu inflácie 

došlo začiatkom roka 2021 aj v prípade Českej republiky, pričom úroveň HICP dosiahla rast až 

o 3,1 percenta.  

Napriek tomuto pozitívnemu faktu je možné pozorovať niektoré negatívne trendy v roku 

2020 aj v rámci eurozóny. Napríklad cenová inflácia v Nemecku narástla v januári 2021 

skokovo z -0,4 % v decembri až na 1,6 %. Zároveň však počas roka 2020 v okolitých 

ekonomikách dochádzalo k poklesom inflácie najmä v súvislosti s karanténnymi opatreniami. 

Tieto opatrenia napríklad znížili nebezpečne stúpajúcu mieru inflácie v Maďarsku zo 4,4 % 

vo februári 2020 až na 2,2 % v máji 2020. 

Graf č. 24: Inflácia vo vybraných krajinách (HCPI, % oproti rovnakému obdobiu 

predošlého roka) 

 
Zdroj: SBA na základe dát OECD 

Čísla inflácie v roku 2021 všeobecne vykazujú vyššie hodnoty. Do značnej miery môžu 

súvisieť s nárastom dopytu po uvoľnení karanténnych opatrení, avšak počas celého 

sledovaného obdobia zároveň pokračovala aj uvoľnená politika centrálnych bánk.  

Avšak zároveň v rámci eurozóny platí, že sa počas obdobia 2019 až 2021 darilo udržiavať 

relatívnu cenovú stabilitu, a to napriek niektorým výkyvom. 

2.4 Trh práce 

Problematickým sa stal najmä vývoj nezamestnanosti. V období pred krízou, v roku 2019, 

pozorujeme konštantný vývoj v miere evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa nachádzala 

pod 5 %. Dobrá situácia na trhu práce bola dôsledkom predchádzajúcich období rastu HDP, 

ako i vysokého globálneho dopytu po slovenských výrobkoch. V roku 2019 sa ešte prejavuje 

nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce. Počet zamestnaných osôb dokonca 

vzrástol aj v poslednom kvartáli roka 2019.  

Avšak vplyvom krízy došlo k skokovému rastu miery evidovanej nezamestnanosti. 

Ako môžeme vidieť aj na grafe č. 25, trend zhoršujúcej sa nezamestnanosti trval prakticky celý 

rok 2020, pričom v čase, kedy dochádzalo k postupnému zlepšovaniu sa opäť prejavili 

negatívne opatrenia a miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu roka 2020 stúpla k 8 %. 

V absolútnom vyjadrení to predstavuje pokles zamestnaných osôb o viac ako 150 000. Situácia 
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sa stabilizovala až ku koncu roka 2020, kedy počet zamestnaných osôb opäť stúpol na viac ako 

2,4 mil., avšak miera nezamestnanosti ostala stále relatívne vysoká – na úrovni 7,6 %. 

Graf č. 25: Vývoj evidovanej miery zamestnanosti a nezamestnanosti v SR (v %)  

 
Zdroj: SBA na základe údajov NBS 

V medziročnom porovnaní zamestnanosti vidíme pokles vo všetkých sledovaných 

kvartáloch. V prvom kvartáli roka 2020 oproti predchádzajúcemu roku 2019 vidíme korekciu 

len o 0,45 %, avšak ďalšie kvartály roka 2020 ukazujú významný pokles v zamestnanosti. 

Podrobné výsledky ukazuje graf č. 26. Pokles pozorujeme aj v prvom kvartáli roka 2021, 

a to dokonca oproti roku 2020. Tento pokles zamestnanosti je dôsledkom karanténnych 

opatrení z druhej vlny pandémie koronavírusu, rozhodnutia viacerých podnikateľov, ktorí sa 

rozhodli nepokračovať v poberaní podporných nástrojov, naviazaných na udržanie 

zamestnanosti, pričom dopady sa prejavili na ukazovateli zamestnanosti práve v tomto období. 

Zároveň v ekonomike pretrvávala určitá miera neistoty a viaceré firmy boli opatrné v naberaní 

nových ľudí. 

Medziročné porovnanie vývoja zamestnanosti v SR v jednotlivých kvartáloch roka 

znázorňuje graf č. 26. 

Graf č. 26: Medziročné porovnanie zamestnanosti v SR (2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov NBS 

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že v časoch pred krízou platy rastú, a to najmä vplyvom 

vysokého dopytu po kvalifikovaných zamestnancoch. Tento trend sa potvrdzoval aj 

na Slovensku, a to až do 4 kvartálu roka 2019. Protipandemické opatrenia, a následný pokles 

zamestnanosti spôsobili, že veľká časť zamestnancov prišla o prácu alebo boli ochotní pracovať 
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aj za nižšie mzdy, či odpracovať nižší počet hodín. To spôsobilo pokles priemernej mzdy, ktorá 

začala opätovne rásť až v treťom kvartáli roka 2020. 

Tab. č. 1: Vývoj priemernej mzdy v SR 
Obdobie Priemerná mzda (v EUR)  

2019 Q1 1023,0 

2019 Q2 1101,0 

2019 Q3 1068,0 

2019 Q4 1177,0 

2020 Q1 1086,0 

2020 Q2 1088,0 

2020 Q3 1113,0 

2020 Q4 1245,0 

Zdroj: SBA na základe údajov NBS 

Ak sa zameriame na porovnanie s najbližšími susednými krajinami, Slovensko z hľadiska 

nezamestnanosti v prvom kvartáli roka 2020 bolo mierne vyššie ako iné, susedné krajiny. 

Napriek tomu Slovensko dosahovalo počas celého sledovaného obdobia nižšiu úroveň 

nezamestnanosti ako priemer EÚ 27. Zo susedných krajín je dlhodobo najlepšia úroveň 

nezamestnanosti v Českej republike.  

Protipandemické opatrenia sa prejavili vo všetkých sledovaných krajinách, a to najmä 

v 2. kvartáli roka 2020. Najväčší negatívny dopad z vybraných krajín pozorujeme v Rakúsku, 

kde nezamestnanosť stúpla z 4,60 % až na úroveň 6,97 % a po zvyšok roka zostala pomerne 

vysoká.  

V ostatných krajinách pozorujeme podobný vývoj, kedy nezamestnanosť pomerne 

dramaticky rástla najmä v druhom kvartáli roka 2020. Následne sa vývoj nezamestnanosti 

stabilizoval a postupne došlo k poklesom, pričom úrovne nezamestnanosti sa však už nevrátili 

na úrovne roka 2019. Ďalší rast nezamestnanosti nastáva v prvom kvartáli roka 2021, zaujímavé 

však je, že napríklad v Nemecku dochádza k poklesu nezamestnanosti (najmä v súvislosti 

so zlepšujúcimi sa vyhliadkami zamestnávateľov na koniec koronakrízy, nárastom počtu 

objednávok v priemysle a všeobecne lepšej nálady v ekonomike). 

Graf č. 27: Vývoj miery nezamestnanosti vo vybraných krajinách (v %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov OECD 

Z pohľadu nezamestnanosti tak môžeme konštatovať, že sa Slovensko nevymykalo trendu 

z iných krajín. Nevýhodou však je dlhodobo vyššia úroveň nezamestnanosti oproti susedným 

krajinám. Rast nezamestnanosti z dôvodu protipandemických opatrení preto nebol až taký 

výrazný ako v iných, regionálne podobných ekonomikách.   
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3  Dopady pandémie na podnikovú ekonomiku SR 

Začiatok pandémie COVID-19 na Slovensku sa objavil v prvom kvartáli minulého roka, 

v ktorom bol potvrdený prvý prípad výskytu ochorenia na Slovensku.30 Postupne, 

s pribúdajúcimi prípadmi nákazy koronavírusom, sa epidemiologická situácia zhoršovala – až 

vyústila do tzv. prvej vlny pandémie na Slovensku, ktorá prinútila podniky čiastočne alebo 

úplne obmedziť svoju podnikateľskú činnosť. Neistota, ktorá sprevádzala prvú vlnu pandémie, 

nepriaznivá epidemiologická situácia a opatrenia s ňou spojené spôsobili, že mnohé podniky 

neboli schopné na vzniknutú situáciu flexibilne a včasne reagovať. Obmedzenie produkcie, 

ktoré sprevádzalo prvú vlnu pandémie, malo prirodzene dopad na pridanú hodnotu a výsledok 

hospodárenia takmer celého spektra podnikateľských subjektov. Podniky boli nútené 

optimalizovať náklady a v dôsledku nedostatku finančných zdrojov pristupovali aj k zníženiu 

počtu zamestnancov. Vláda SR v snahe pomôcť podnikateľom, prijala opatrenia vedúce 

k eliminácii nepriaznivých dopadov pandémie na podnikovú ekonomiku. Skôr ako sa však 

podniky spamätali z prvej vlny pandémie, prišla po uvoľnení opatrení druhá vlna pandémie, 

ktorej dopad na jednotlivé sektory podnikovej ekonomiky bol rôzny. Dopady pandémie 

na podnikovú ekonomiku SR kvantifikujeme pomocou ukazovateľov hrubej produkcie, 

pridanej hodnoty, zisku a počtu zamestnancov. 

3.1 Hrubá produkcia 

Hrubá produkcia je jedným zo základných makroekonomických ukazovateľov 

reflektujúcich výkonnosť ekonomiky. Predstavuje súhrn vyprodukovaných výrobkov alebo 

služieb za určité časové obdobie – spravidla 1 rok. Je jednou zo základných položiek HDP, 

od ktorej sa odvíja aj objem pridanej hodnoty. Hrubá produkcia je však, rovnako ako iné 

makroekonomické ukazovatele, do značnej miery ovplyvnená sezónnosťou, ktorá spôsobuje 

nemalé kvartálne výkyvy. V roku 2019, pred vypuknutím pandémie koronavírusu 

na Slovensku, mal objem hrubej produkcie nefinančných korporácií31 v SR aj napriek 

kolísavému vývoju, rastúci trend. Nefinančné korporácie vyprodukovali v roku 2019 výrobky 

a služby v celkovom objeme 147 615 mil. EUR – z toho najviac v 4. kvartáli (26,16 %, 

resp. 38 618 mil. EUR) a 2. kvartáli roka (25,20 % resp. 37 204 mil. EUR). Vývoj objemu 

hrubej produkcie v roku 2020 bol diametrálne odlišný – najmä v prvej polovici roka, 

bezprostredne po vypuknutí pandémie. Vplyvom zhoršenia epidemiologickej situácie 

na Slovensku (ako aj vo svete) boli v záujme ochrany zdravia občanov prijaté protipandemické 

opatrenia, ktoré mali (okrem iného) výrazný vplyv na produkciu podnikov. Podniky boli nútené 

čiastočne alebo úplne obmedziť produkciu - a to nielen z dôvodu obmedzení vyplývajúcich 

z prijatých opatrení, ale aj z dôvodu nízkej miery automatizácie, digitalizácie či absencie 

pracovnej sily zapríčinenej práceneschopnosťou alebo starostlivosťou o člena domácnosti. 

V roku 2020 vyprodukovali nefinančné korporácie výrobky a služby v celkovom objeme 

138 795 mil. EUR. 

 

 

                                                           
30 Úrad verejného zdravotníctva SR: Slovensko zaznamenalo prvý potvrdený prípad ochorenia COVID-19 

[online]. Dostupné na: 

<https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4061:slovensko-zaznamenalo-prvy-

potvrdeny-pripad-ochorenia-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153> 
31 Podľa metodiky ŠÚ SR sú za nefinančné korporácie považované ziskovo orientované podnikateľské subjekty 

zapísané v OR SR vo všetkých oblastiach činnosti okrem finančných činností. Medzi nefinančné korporácie sa 

zaraďujú aj príspevkové organizácie, ktoré kryjú svoje výdavky z viac ako 50 % tržieb. 
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Graf č. 28: Vývoj hrubej produkcie nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Napriek inflácii na úrovni 1,9 %32 nedosahovala produkcia výrobkov a služieb po vypuknutí 

pandémie v roku 2020 ani len hodnoty predchádzajúceho obdobia. V porovnaní s rokom 2019 

bol objem hrubej produkcie nefinančných korporácií v roku 2020 nižší o 5,97 %. Mierny pokles 

hrubej produkcie oproti predchádzajúcemu obdobiu bol zrejmý už v 1. kvartáli 2020. 

K najväčšiemu prepadu však došlo v 2. kvartáli roka 2020 – bezprostredne po prijatí prvých 

zásadnejších reštrikcií vládou SR. Výrazné zníženie objemu hrubej produkcie v 2. kvartáli bolo 

však čiastočne spôsobené aj reštrikciami prijatými v iných krajinách sveta, ktoré mali dopad 

na včasnosť dodávok polotovarov. Hrubá produkcia nefinančných korporácií v 2. kvartáli roku 

2020 bola o 20,09 % nižšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. S príchodom jari 

a prvých letných dní sa epidemiologická situácia zlepšila – došlo k postupnému uvoľňovaniu 

opatrení, čo pozitívne ovplyvnilo ekonomický vývoj. Objem hrubej produkcie v 3. kvartáli 

2020 bol v porovnaní s rokom 2019 nižší už len o 1,19 %. V auguste, resp. septembri 2020 bola 

ohlásená prichádzajúca druhá vlna pandémie, ktorá začala postupne eskalovať. V októbri 2020 

začal platiť zákaz vychádzania s výnimkou cestovania do práce, testovania a zabezpečenia 

nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Napriek značne obmedzenej 

mobilite ľudí, opatrenia prijaté počas druhej vlny pandémie nespôsobili pokles hrubej 

produkcie. V 4. kvartáli roka 2020 a 1. kvartáli 2021 vyprodukovali nefinančné korporácie 

výrobky a služby vo vyššom objeme ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (o 1,29 % 

resp. o 1,28 %). 

Graf č. 29: Medziročné porovnanie vývoja hrubej produkcie nef. korporácií v SR 

(2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

                                                           
32 Miera inflácie v roku 2020 meraná indexom spotrebiteľských cien. 
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3.1.1 Hrubá produkcia podľa veľkostných kategórií 

Nefinančné MSP vyprodukovali v roku 2020 výrobky a služby v celkovom objeme 

62 889 mil. EUR, čo predstavuje 45,31 % celkovej hrubej produkcie nefinančných korporácií 

v SR v danom roku. Zostávajúcich 54,69 % (75 906 mil. EUR) pripadalo na nefinančné veľké 

podniky. Objem hrubej produkcie MSP sa tak vplyvom pandémie v roku 2020 medziročne 

znížil o 3 196 mil. EUR (resp. o 4,84 %). V prípade veľkých nefinančných podnikov bol pokles 

ešte výraznejší – o 5 624 mil. EUR (resp. o 6,90 %), čo bolo spôsobené vyššou závislosťou 

na dodávkach tovarov a služieb zo zahraničia.  

Prijatie prvých protipandemických opatrení v SR aj vo svete sa prejavilo poklesom hrubej 

produkcie takmer okamžite u všetkých veľkostných kategórií podnikateľských subjektov. 

Napriek tomu, že hrubá produkcia malých, stredných a veľkých podnikov v 2. kvartáli 2020 

výraznejšie poklesla, mikropodniky paradoxne vyprodukovali v rovnakom období 

(2. kvartáli roka 2020) výrobky a služby vo väčšom objeme ako v 1. kvartáli. V druhej polovici 

roka sa hrubá produkcia nefinančných korporácií začala postupne zvyšovať na úroveň roka 

2019 – v prípade mikropodnikov a veľkých podnikov došlo v 4. kvartáli 2020 a aj 1. kvartáli 

2021 dokonca k prekročeniu hodnôt predchádzajúceho roka. 

Tab. č. 2: Hrubá produkcia nefinančných korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 

podľa veľkostných kategórií (v tis. EUR) 
VEĽKOSTNÁ 
KATEGÓRIA 

2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Mikro 4 267 620 5 108 742 5 285 644 5 836 078 4 330 501 4 839 311 5 100 273 5 980 029 4 412 669 

Malé 4 102 906 4 520 101 4 779 192 4 959 536 4 085 040 3 978 278 4 644 964 4 689 293 4 206 382 

Stredné 6 308 466 6 904 848 6 804 852 7 207 321 6 215 165 5 853 082 6 303 640 6 869 601 6 223 813 

Veľké 21 160 342 20 669 912 19 084 379 20 614 666 19 797 510 15 057 397 19 478 863 21 571 865 21 095 710 

CELKOM 
35 839 334 37 203 603 35 954 067 38 617 601 34 428 216 29 728 068 35 527 741 39 110 788 35 938 573 

147 614 605 138 794 813 35 938 573 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní došlo v roku 2020 k poklesu hrubej produkcie nefinančných 

korporácií v SR o 5,97 %. Pokles hrubej produkcie bol zapríčinený najmä znížením produkcie 

veľkých nefinančných spoločností, ktoré sú vo väčšej miere závislé od zmien na zahraničných 

trhoch. Z údajov zaznamenaných ŠÚ SR možno konštatovať, že hrubá produkcia veľkých 

spoločností bola prijatými opatreniami zasiahnutá najviac. Napriek výraznému 

medziročnému poklesu hrubej produkcie v 2. kvartáli sa však veľké podniky spamätali 

z dôsledkov koronavírusu relatívne rýchlo – hrubá produkcia nefinančných veľkých 

spoločností už v 3. a 4. kvartáli 2020 prevýšila hodnoty predchádzajúceho roka. Malým 

a stredným podnikateľským subjektom sa nepodarilo ani v závere roka 2020 vyrovnať 

produkciu roka 2019. 

Tab. č. 3: Medziročné porovnanie hrubej produkcie nef. korporácií v SR podľa 

veľkostných kategórií 

VEĽKOSTNÁ KATEGÓRIA 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Mikro ↑ 1,47 % ↓ 5,27 % ↓ 3,51 % ↑ 2,47 % ↑ 1,90 % 

Malé ↓ 0,44 % ↓ 11,99 % ↓ 2,81 % ↓ 5,45 % ↑ 2,97 % 

Stredné ↓ 1,48 % ↓ 15,23 % ↓ 7,37 % ↓ 4,69 % ↑ 0,14 % 

Veľké ↓ 6,44 % ↓ 27,15 % ↑ 2,07 % ↑ 4,64 % ↑ 6,56 % 

CELKOM 
↓ 3,93 % ↓ 20,09 % ↓ 1,19 % ↑ 1,28 % ↑ 4,39 % 

↓ 5,97 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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3.1.2 Hrubá produkcia podľa odvetví 

Pandémia koronavírusu mala nepriaznivý dopad azda na všetky z analyzovaných odvetví. 

Bezprostredne po vypuknutí pandémie na Slovensku sa hrubá produkcia výrazne znížila 

predovšetkým v odvetví priemyslu. Priemysel pritom dlhodobo tvorí viac ako polovicu 

celkovej produkcie nefinančných korporácií v SR – z toho dôvodu má akákoľvek zmena 

výkonnosti v priemysle výrazný vplyv na vývoj slovenskej ekonomiky. Priemyselné podniky 

vyprodukovali v roku 2020 výrobky a služby v objeme 80 635 mil. EUR. Uvedená suma tak 

predstavuje v porovnaní s rokom 2019 pokles o 7 206 mil. EUR (resp. o 8,20 %), čo bolo 

spôsobené obmedzeniami produkcie najmä v 2. kvartáli 2020. V 3. a 4. kvartáli 2020 dosiahla 

hrubá produkcia priemyselných podnikov hodnoty z predpandemického roka 2019. Ďalším 

odvetvím, ktoré bolo výrazne poznačené pandémiou, je ubytovanie a stravovanie. Vzhľadom 

na vysokú mobilitu ľudí a vyššie nároky na hygienu, ktoré sprevádzajú podnikanie v tomto 

odvetví, museli ubytovacie a stravovacie zariadenia čeliť výrazným obmedzeniam, ktoré 

čiastočne alebo úplne zamedzovali vykonávať ich podnikateľskú činnosť. Vývoj hrubej 

produkcie v odvetví ubytovania a stravovania odrážal epidemiologickú situáciu v SR a s ňou 

spojené protipandemické opatrenia. Ubytovacie a stravovacie zariadenia vyprodukovali v roku 

2020 výrobky a služby v objeme 1 217 mil. EUR – tzn. v porovnaní s rokom 2019, 

nižšom objeme o 277 mil. EUR (resp. o 18,53 %), čo bolo spôsobené nižšou produkciou 

v 2. a 4. kvartáli 2020. K výraznému poklesu hrubej produkcie ubytovacích a stravovacích 

zariadení došlo v 1. kvartáli 2021, v ktorom bol zaznamenaný najnižší objem hrubej produkcie 

odvetvia za celé sledované obdobie. Medzi odvetvia, ktorých produkcia bola zasiahnutá 

pandémiou vo väčšej miere možno zaradiť aj dopravu a ostatné služby. Naopak, menej 

zasiahnutými odvetviami boli pôdohospodárstvo, stavebníctvo, obchod a informácie. 

Tab. č. 4: Hrubá produkcia nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 podľa 

odvetví (v tis. EUR) 

ODVETVIE 
2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Pôdohospodárstvo 403 437 593 891 711 901 552 237 401 358 547 162 680 191 558 161 384 696 

Priemysel 22 953 407 22 216 759 20 575 107 22 095 657 21 283 812 16 081 678 20 498 661 22 770 620 23 124 350 

Stavebníctvo 1 293 873 1 939 246 2 239 726 2 320 116 1 352 393 1 783 150 2 054 143 2 331 324 1 236 496 

Obchod 3 106 059 3 630 770 3 502 844 4 065 081 3 190 357 3 543 397 3 794 915 4 150 113 3 406 938 

Ubytovanie a stravov. 336 114 352 555 403 282 401 858 367 499 212 591 391 301 245 630 145 470 

Doprava 1 984 221 2 145 391 2 177 475 2 083 619 1 985 843 1 735 618 2 077 375 2 140 977 1 997 168 

Informácie 1 473 889 1 566 137 1 534 143 1 913 654 1 605 448 1 478 168 1 539 613 1 748 397 1 622 277 

Obchodné služby 3 030 032 3 490 782 3 531 338 3 785 283 2 919 172 3 292 297 3 094 991 3 614 254 3 006 842 

Ostatné služby 1 258 302 1 268 072 1 278 250 1 400 096 1 322 334 1 054 005 1 396 550 1 551 312 1 014 338 

CELKOM 
35 839 334 37 203 603 35 954 067 38 617 601 34 428 216 29 728 068 35 527 741 39 110 788 35 938 573 

147 614 605 138 794 813 35 938 573 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní rovnakých období možno spozorovať najmarkantnejší pokles 

hrubej produkcie nefinančných podnikov v 2. kvartáli 2020, v ktorom došlo k poklesu 

vo všetkých analyzovaných odvetviach. V relatívnom vyjadrení zaznamenali najväčší prepad 

hrubej produkcie v 2. kvartáli 2020 podniky pôsobiace v ubytovaní a stravovaní, priemysle 

a doprave. Napriek výraznému zlepšeniu epidemiologickej situácie a postupnému uvoľneniu 

niektorých opatrení v 3. kvartáli 2020, vyšší objem hrubej produkcie za 3. kvartál bol 

zaznamenaný iba v odvetví ostatných služieb, obchodu a informácií. Náznaky ekonomického 

oživenia boli u väčšiny podnikateľských subjektov badateľné až v 4. kvartáli 2020. Napriek 

tomu, že v tomto období zužovala verejnosť druhá vlna pandémie, hrubá produkcia 

nefinančných podnikov vo väčšine odvetví prevýšila produkciu roka 2019. To, žiaľ, nemožno 
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povedať o podnikoch pôsobiacich v odvetví ubytovania a stravovania, ktoré boli vplyvom 

sprísnených protipandemických opatrení zasiahnuté druhou vlnou pandémie najviac. Hrubá 

produkcia ubytovacích a stravovacích podnikov dosahovala v 4. kvartáli 2020 len cca 60 % 

hrubej produkcie roka 2019 a v 1. kvartáli 2021 nedosiahla ani len polovicu produkcie 

predchádzajúcich období. 

Tab. č. 5: Medziročné porovnanie hrubej produkcie nef. korporácií v SR podľa odvetví 

ODVETVIE 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Pôdohospodárstvo ↓ 0,52 % ↓ 7,87 % ↓ 4,45 % ↑ 1,07 % ↓ 4,15 % 

Priemysel ↓ 7,27 % ↓ 27,61 % ↓ 0,37 % ↑ 3,05 % ↑ 8,65 % 

Stavebníctvo ↑ 4,52 % ↓ 8,05 % ↓ 8,29 % ↑ 0,48 % ↓ 8,57 % 

Obchod ↑ 2,71 % ↓ 7,67 % ↑ 8,34 % ↑ 2,09 % ↑ 6,79 % 

Ubytovanie a stravovanie ↑ 9,34 % ↓ 39,70 % ↓ 2,97 % ↓ 38,88 % ↓ 60,42 % 

Doprava ↑ 0,08 % ↓ 19,10 % ↓ 4,60 % ↑ 2,75 % ↑ 0,57 % 

Informácie ↑ 8,93 % ↓ 5,62 % ↑ 0,36 % ↓ 8,63 % ↑ 1,05 % 

Obchodné služby ↓ 3,66 % ↓ 5,69 % ↓ 12,36 % ↓ 4,52 % ↑ 3,00 % 

Ostatné služby ↑ 5,09 % ↓ 16,88 % ↑ 9,25 % ↑ 10,80 % ↓ 23,29 % 

CELKOM 
↓ 3,93 % ↓ 20,09 % ↓ 1,19 % ↑ 1,28 % ↑ 4,39 % 

↓ 5,97 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.2      Pridaná hodnota 

Pridaná hodnota je jedným zo základných determinantov, prostredníctvom ktorého sa meria 

výška HDP. Možno ju kvantifikovať ako rozdiel produkcie a medzispotreby. Rovnako ako 

hrubá produkcia, aj pridaná hodnota je vo významnej miere ovplyvnená sezónnosťou 

spôsobujúcou medzikvartálne výkyvy. V predpandemickom roku 2019 vygenerovali 

nefinančné korporácie v SR pridanú hodnotu vo výške 45 677 mil. EUR – z toho 

najviac v 2. kvartáli (25,79 %, resp. 11 778 mil. EUR) a 4. kvartáli roka (25,64 %, 

resp. 11 710 mil. EUR). V roku 2020 bol vývoj objemu pridanej hodnoty poznačený 

predovšetkým poklesom hrubej produkcie v 2. kvartáli 2020, čo sa automaticky premietlo aj 

do ukazovateľa pridanej hodnoty. V medzikvartálnom porovnaní klesla pridaná hodnota 

nefinančných korporácií v 2. kvartáli 2020 o 7,11 %. V 3. a 4. kvartáli sa tvorba pridanej 

hodnoty obnovila a zaznamenala výrazný nárast (o 14,41 % a 2,70 %). Vďaka nárastu pridanej 

hodnoty v druhej polovici roka nebol medziročný prepad pridanej hodnoty tak výrazný ako 

v prípade hrubej produkcie. V roku 2020 vygenerovali nefinančné korporácie v SR pridanú 

hodnotu v objeme 44 928 mil. EUR. 

Graf č. 30: Vývoj pridanej hodnoty nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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V porovnaní s rokom 2019 bol objem pridanej hodnoty nefinančných korporácií v roku 

2020 nižší o 1,64 %. Nižší objem pridanej hodnoty v roku 2020 bol spôsobený prepadom 

v 2. kvartáli roka, v ktorom vygenerovali nefinančné podniky o 13,22 % menej pridanej 

hodnoty ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Po zlepšení epidemiologickej 

situácie, ktoré bolo sprevádzané uvoľňovaním protipandemických opatrení, sa pridaná hodnota 

nefinančných podnikov v 3. kvartáli zvýšila nad úroveň roka 2019 (o 3,75 %). Uvoľnenie 

opatrení však netrvalo dlho – už v auguste bola ohlásená druhá vlna pandémie, s ktorou bolo 

spojené sprísnenie protipandemických opatrení. Napriek tomu, že protipandemické opatrenia 

viedli až k obmedzeniu mobility ľudí, druhá vlna pandémie nemala výraznejší dopad na pridanú 

hodnotu nefinančných korporácií v SR. V 4. kvartáli roka 2020 vygenerovali nefinančné 

spoločnosti pridanú hodnotu vo vyššom objeme ako v rovnakom období predchádzajúceho roka 

(o 2,56 %) a v nastolenom trende pokračovali aj v 1. kvartáli 2021. 

Graf č. 31: Medziročné porovnanie vývoja pridanej hodnoty nef. korporácií v SR 

(2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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Nefinančné podnikateľské subjekty spadajúce do veľkostnej kategórie mikro, malých 

a stredných podnikov vygenerovali v roku 2020 pridanú hodnotu v objeme 24 096 mil. EUR, 

čo predstavuje 53,63 % celkovej pridanej hodnoty nefinančných korporácií SR v príslušnom 

roku. V porovnaní s rokom 2019 tak došlo vplyvom pandémie k poklesu pridanej hodnoty MSP 

o 973 mil. EUR (resp. o 3,88 %). Zostávajúci objem pridanej hodnoty (20 832 mil. EUR 

resp. 46,37 %) pripadal na veľké nefinančné spoločnosti, ktorých pridaná hodnota medziročne 

nezaznamenala pokles, ale naopak nárast o 224 mil. EUR (resp. o 1,09 %). 

Vývoj pridanej hodnoty jednotlivých veľkostných kategórií nefinančných podnikov mal 

po vypuknutí pandémie odlišný priebeh. Zatiaľ čo u mikropodnikov pridaná hodnota vzrástla 

už v 2. kvartáli roka, malé, stredné a veľké nefinančné podniky zaznamenali v 2. kvartáli 2020 

pokles. Napriek poklesu v 2. kvartáli, pridaná hodnota malých, stredných a veľkých podnikov 

v 3. kvartáli výrazne vzrástla. V prípade stredných a veľkých podnikov nárast pridanej hodnoty 

nasledoval aj v 4. kvartáli 2020, v ktorom pridaná hodnota ďaleko prevýšila hodnoty 

predchádzajúcich období. Z uvedeného možno konštatovať, že napriek výraznému poklesu 

pridanej hodnoty veľkých podnikov v 2. kvartáli (počas prvej vlny pandémie), druhá vlna 

pandémie nemala dopad na ich pridanú hodnotu. Veľké podniky sa tak po prvej vlne pandémie 

spamätali relatívne rýchlo. Druhá vlna pandémie vo väčšej miere vplývala na tvorbu pridanej 

hodnoty mikropodnikateľov, ktorí ani v 1. kvartáli 2021 nedosiahli hodnotu 

z predpandemického obdobia. 
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Tab. č. 6: Pridaná hodnota nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 podľa 

veľkostných kategórií (v tis. EUR) 
VEĽKOSTNÁ 
KATEGÓRIA 

2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Mikro 1 987 598 2 437 168 2 186 260 2 316 206 1 984 065 2 262 152 2 174 899 2 211 077 1 970 351 

Malé 1 589 288 1 751 253 1 949 174 1 798 212 1 582 649 1 552 550 1 760 729 1 649 315 1 640 201 

Stredné 2 120 727 2 315 971 2 303 528 2 313 544 2 109 484 2 081 585 2 322 482 2 404 595 2 208 732 

Veľké 5 220 321 5 273 825 4 831 883 5 281 779 5 327 512 4 324 715 5 435 523 5 744 467 5 498 560 

CELKOM 
10 917 933 11 778 218 11 270 844 11 709 741 11 003 710 10 221 001 11 693 633 12 009 455 11 317 844 

45 676 737 44 927 799 11 317 844 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní poklesla pridaná hodnota nefinančných korporácií v SR 

o 1,64 %. Dynamika poklesu pridanej hodnoty tak bola výrazne nižšia ako u ukazovateľa 

hrubej produkcie. Pridaná hodnota jednotlivých veľkostných kategórií podnikateľských 

subjektov zaznamenala najvýraznejší pokles počas prvej vlny pandémie (v 2. kvartáli 2020). 

Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty, zasiahla prvá vlna pandémie najviac veľké podniky. 

V 2. kvartáli 2020 zaznamenali veľké podniky najväčší prepad - na úrovni 18,00 % v porovnaní 

s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Dvojciferný percentuálny prepad pridanej 

hodnoty zaznamenali aj malé a stredné podniky. Po uvoľnení opatrení prijatých počas prvej 

vlny pandémie bol však vývoj odlišný – veľké podniky, ktorých pridaná hodnota sa v 2. kvartáli 

prepadla najviac, sa v 3. a 4. kvartáli relatívne rýchlo zotavili a v druhej polovici roka 

vygenerovali vyšší objem pridanej hodnoty ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. 

To však nemožno povedať o mikro a malých podnikateľoch, ktorých pridaná hodnota ani 

v závere roka 2020 nedosiahla hodnoty roka 2019. 

Tab. č. 7: Medziročné porovnanie pridanej hodnoty nef. korporácií v SR podľa 

veľkostných kategórií 

VEĽKOSTNÁ KATEGÓRIA 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Mikro ↓ 0,18 % ↓ 7,18 % ↓ 0,52 % ↓ 4,54 % ↑ 0,69 % 

Malé ↓ 0,42 % ↓ 11,35 % ↓ 9,68 % ↓ 8,28 % ↑ 3,64 % 

Stredné ↓ 0,53 % ↓ 10,12 % ↑ 0,82 % ↑ 3,94 % ↑ 4,70 % 

Veľké ↑ 2,05 % ↓ 18,00 % ↑ 12,49 % ↑ 8,76 % ↑ 3,21 % 

CELKOM 
↑ 0,79 % ↓ 13,22 % ↑ 3,75 % ↑ 2,56 % ↑ 2,85 % 

↓ 1,64 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.2.2 Pridaná hodnota podľa odvetví 

V členení podľa odvetví sa dopady pandémie v najväčšej miere prejavili (obdobne ako 

v prípade vývoja ukazovateľa hrubej produkcie, z ktorého sa pridaná hodnota počíta) 

v priemysle, ubytovaní a stravovaní a doprave. Na rozdiel od priemyslu, ktorého pridaná 

hodnota zaznamenala pokles hlavne počas prvej vlny pandémie, v ubytovaní a stravovaní 

a doprave bol zaznamenaný výrazný pokles aj počas druhej vlny pandémie. Priemyselné 

podniky, ktoré sa významnou mierou podieľajú na tvorbe HDP Slovenska vygenerovali v roku 

2020 pridanú hodnotu v objeme 17 725 mil. EUR. V porovnaní s predpandemickým rokom 

2019 tak zaznamenali pokles pridanej hodnoty o 374 mil. EUR (resp. o 2,06 %) spôsobený 

znížením produkcie v 2. kvartáli. V 3. a 4. kvartáli 2020 sa pridaná hodnota priemyselných 

podnikov výrazne zvýšila. Vývoj pridanej hodnoty v odvetviach ubytovania, stravovania 

a dopravy odrážal vývoj epidemiologickej situácie a s ňou spojené protipandemické opatrenia. 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia vygenerovali v roku 2020 pridanú hodnotu v objeme 

522 mil. EUR – tzn. v porovnaní s rokom 2019 v nižšom objeme až o 100 mil. EUR 
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(resp. o 16,06 %), čo bolo spôsobené obmedzením produkcie v 2. a 4. kvartáli 2020. Ďalším 

odvetvím, ktoré utrpelo obmedzeniami spojenými s nižšou mobilitou ľudí bola doprava. 

Odvetvie dopravy vyprodukovalo v roku 2020 nižšiu pridanú hodnotu ako v roku 2019 

o 206 mil. EUR (resp. o 6,49 %). Naopak, počas pandémie zaznamenali medziročný nárast 

pridanej hodnoty nefinančné podniky pôsobiace v odvetví pôdohospodárstva, obchodu, 

informácií a ostatných služieb, ktoré v druhej polovici roka boli schopné dohnať prípadné 

straty, ktoré vznikli počas prvej vlny pandémie. 

Tab. č. 8: Pridaná hodnota nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 podľa odvetví 

(v tis. EUR) 

ODVETVIE 
2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Pôdohospodárstvo 123 665 143 209 281 786 112 928 127 760 127 285 291 191 117 207 118 465 

Priemysel 4 699 400 4 639 464 4 260 453 4 499 729 4 662 010 3 715 755 4 523 604 4 824 082 5 124 751 

Stavebníctvo 388 011 506 731 658 898 689 003 300 489 422 502 546 727 698 900 318 706 

Obchod 1 590 033 1 971 964 1 830 879 2 125 115 1 648 129 1 873 796 1 955 101 2 081 933 1 781 185 

Ubytovanie a stravov. 138 343 143 671 174 017 165 335 151 054 77 847 203 249 89 432 30 251 

Doprava 723 627 879 199 811 333 753 000 735 795 663 031 822 862 739 851 765 810 

Informácie 760 417 823 753 786 843 958 807 860 090 777 683 829 615 947 987 912 232 

Obchodné služby 1 562 398 1 750 530 1 569 175 1 445 914 1 545 514 1 782 576 1 494 417 1 399 293 1 570 152 

Ostatné služby 932 039 919 697 897 462 959 910 972 869 780 527 1 026 868 1 110 769 696 292 

CELKOM 
10 917 933 11 778 218 11 270 844 11 709 741 11 003 710 10 221 001 11 693 633 12 009 455 11 317 844 

45 676 736 44 927 799 11 317 844 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Rovnako ako v prípade ukazovateľa hrubej produkcie, tak aj v prípade pridanej hodnoty bol 

medziročný pokles spôsobený nižšou tvorbou pridanej hodnoty v 2. kvartáli 2020. 

Najvýraznejší pokles pridanej hodnoty zaznamenali v relatívnom vyjadrení podniky pôsobiace 

v ubytovaní a stravovaní, podniky pôsobiace v doprave, priemysle a stavebníctve. Na rozdiel 

od hrubej produkcie, pridaná hodnota nefinančných podnikov zaznamenala medziročné 

zvýšenie hodnôt v 3. kvartáli 2020 až u 7 z 9 analyzovaných odvetví. V 4. kvartáli 2020 sa 

situácia opäť mierne zhoršila. Druhá vlna pandémie spôsobila, že podniky pôsobiace 

v niektorých odvetviach neboli schopné vygenerovať pridanú hodnotu v takom objeme ako 

v rovnakom období roka 2019. Šlo o podniky pôsobiace v odvetviach ubytovanie a stravovanie, 

obchodné služby, obchod, doprava a informácie. Napriek tomu, že počas prvej vlny pandémie 

bol jedným z najviac zasiahnutých odvetví priemysel, ktorý možno z hľadiska príspevku 

na HDP považovať za najvýznamnejší, počas druhej vlny pandémie zaznamenal spolu 

s podnikmi ostatných služieb, pôdohospodárskymi podnikmi a stavebnými podnikmi 

medziročný nárast pridanej hodnoty. 

Medziročné porovnanie pridanej hodnoty nefinančných korporácií v SR v členení podľa 

odvetví je uvedené v tabuľke č. 9. 
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Tab. č. 9: Medziročné porovnanie pridanej hodnoty nef. korporácií v SR podľa odvetví 

ODVETVIE 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Pôdohospodárstvo ↑ 3,31 % ↓ 11,12 % ↑ 3,34 % ↑ 3,79 % ↓ 7,28 % 

Priemysel ↓ 0,80 % ↓ 19,91 % ↑ 6,18 % ↑ 7,21 % ↑ 9,93 % 

Stavebníctvo ↓ 22,56 % ↓ 16,62 % ↓ 17,02 % ↑ 1,44 % ↑ 6,06 % 

Obchod ↑ 3,65 % ↓ 4,98 % ↑ 6,78 % ↓ 2,03 % ↑ 8,07 % 

Ubytovanie a stravovanie ↑ 9,19 % ↓ 45,82 % ↑ 16,80 % ↓ 45,91 % ↓ 79,97 % 

Doprava ↑ 1,68 % ↓ 24,59 % ↑ 1,42 % ↓ 1,75 % ↑ 4,08 % 

Informácie ↑ 13,11 % ↓ 5,59 % ↑ 5,44% ↓ 1,13 % ↑ 6,06 % 

Obchodné služby ↓ 1,08 % ↑ 1,83 % ↓ 4,76 % ↓ 3,22 % ↑ 1,59 % 

Ostatné služby ↑ 4,38 % ↓ 15,13% ↑ 14,42 % ↑ 15,72 % ↓ 28,43 % 

CELKOM 
↑ 0,79 % ↓ 13,22 % ↑ 3,75 % ↑ 2,56 % ↑ 2,85 % 

↓ 1,64 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.3     Zisk 

Zisk predstavuje kladný rozdiel výnosov a nákladov za určité obdobie – spravidla 1 rok. Je 

meradlom úspešnosti alebo neúspešnosti transformačného procesu – tzn. meria efekt vytvorený 

v transformačnom procese a je súhrnne vyjadrený kvalitatívnym ukazovateľom o podnikovej 

činnosti. V roku 2019 vykázali nefinančné podniky v SR zisk v objeme 10 240 mil. EUR, 

pričom najviac sa im darilo v 2. kvartáli (27,90 % resp. 2 858 mil. EUR) a 4. kvartáli roka 

(26,44 % resp. 2 707 mil. EUR). Počas pandémie, v roku 2020, poklesol zisk nefinančných 

podnikov o 1 218 mil. EUR na 9 023 mil. EUR. V medzikvartálnom porovnaní sa situácia 

zmenila – najvyšší objem zisku v roku 2020 vykázali nefinančné podniky v 3. kvartáli roka 

(30,64 % resp. 2 765 mil. EUR). Naopak, najnižší objem zisku dosiahli podniky počas prvej 

vlny pandémie – v 2. kvartáli (22,15 % resp. 1 998 mil. EUR). Medzikvartálne najvyšší nárast 

zisku po vypuknutí pandémie v SR zaznamenali nefinančné podniky v 3. kvartáli 2020 

(o 38,34 %). Po poklese zisku v 4. kvartáli 2020 (o 20,66 %) sa jeho hodnota v 1. kvartáli 2021 

opätovne zvýšila (o 9,43 %). 

Graf č. 32: Vývoj zisku nefinančných korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V porovnaní s rokom 2019 klesol zisk nefinančných podnikov v roku 2020 až o 11,89 %. 

Nižší objem zisku ako v rovnakom období predchádzajúceho roka bol zaznamenaný takmer 

vo všetkých kvartáloch. Už v 1. kvartáli 2020 zaznamenali nefinančné podniky nižší objem 

zisku ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (o 11,31 %). V 2. kvartáli 2020, v ktorom 

sa v najväčšej miere prejavili dopady prvej vlny pandémie, bol zisk nefinančných podnikov 

nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka dokonca až o 30,07 %. 
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Ku krátkodobému zvýšeniu ziskovosti síce došlo v 3. kvartáli 2020, v ktorom nefinančné 

podniky zaznamenali vyšší objem zisku ako v 3. kvartáli 2019 (o 17,85 %), avšak ani tento 

nárast nepostačoval na vyrovnanie strát vzniknutých v prvej polovici roka. Druhá vlna 

pandémie a s ňou spojené opatrenia navyše spôsobili, že ziskovosť podnikov v 4. kvartáli 2020 

opäť nedosiahla ani len úroveň zisku dosiahnutú v 4. kvartáli predchádzajúceho roka. 

K prinavráteniu ziskovosti z predpandemického obdobia došlo až v 1. kvartáli 2021, kedy zisk 

nefinančných korporácií v SR presiahol zisk dosiahnutý v 1. kvartáli 2019 o 3,04 %. 

Graf č. 33: Medziročné porovnanie vývoja zisku nef. korporácií v SR (2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.3.1 Zisk podľa veľkostných kategórií 

Nefinančné MSP vykázali v roku 2020 zisk v celkovom objeme 4 790 mil. EUR, čo 

predstavuje 53,09 % zisku, ktorý spolu vyprodukovali všetky nefinančné spoločnosti v SR 

v roku 2020. V porovnaní s rokom 2019, ktorý nebol poznačený nepriaznivým dopadom 

pandémie, tak nefinančné MSP vykázali nižší výsledok hospodárenia o 640 mil. EUR 

(resp. o 11,78 %). Zisk veľkých podnikov v roku 2020 medziročne taktiež výrazne 

poklesol – o 578 mil. EUR (resp. o 12,01 %) na 4 232 mil. EUR (46,91 %). 

Vývoj zisku v rámci jednotlivých veľkostných kategórií sa po vypuknutí pandémie 

vo viacerých aspektoch odlišoval. Mikropodniky dosiahli v prvej polovici 2020 vyšší 

objem zisku ako v druhej polovici. Paradoxne, najvyšší zisk vykázali počas prvej vlny 

pandémie – v 2. kvartáli 2020. V porovnaní s mikropodnikmi sa diametrálne odlišným 

vývojom zisku vyznačovali veľké podniky – tie dosiahli vyššiu úroveň zisku práve v druhej 

polovici roka, pričom najnižší zisk zaznamenali v 2. kvartáli a najvyšší v 3. kvartáli 2020. 

Vývoj zisku malých a stredných podnikov mal v období od 1. do 3. kvartálu rastúci trend, 

v 4. kvartáli 2020 však poklesol. Z uvedeného možno konštatovať, že prvá vlna pandémie mala 

nepriaznivý dopad na tvorbu zisku predovšetkým u veľkých podnikov. Dopad druhej vlny 

pandémie bol zas markantnejší u mikro a malých podnikateľov, čo súvisí aj s ich odvetvovou 

štruktúrou. Objem dosiahnutého zisku mikro a malých nefinančných podnikov v 1. kvartáli 

2021 neprevýšil objem zisku spred pandémie. Naopak, v prípade stredných a veľkých došlo 

k výraznému medziročnému zvýšeniu. 
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Tab. č. 10: Zisk nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 podľa veľkost. kategórií 

(v tis. EUR) 

VEĽKOSTNÁ 
KATEGÓRIA 

2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Mikro 514 775 775 354 583 758 618 829 503 692 678 797 594 977 272 121 406 683 

Malé 289 977 443 835 568 945 352 057 305 461 411 102 485 209 397 200 161 648 

Stredné 269 659 400 190 429 341 183 608 168 212 330 890 342 952 299 752 341 064 

Veľké 1 255 196 1 238 186 763 888 1 552 760 1 088 804 577 638 1 341 539 1 224 462 1 491 029 

CELKOM 
2 329 606 2 857 565 2 345 932 2 707 254 2 066 170 1 998 427 2 764 677 2 193 535 2 400 425 

10 240 357 9 022 809 2 400 425 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní došlo k poklesu zisku nefinančných korporácií v SR o 11,89 %. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že zisk je ukazovateľom, na ktorý vplývali 

dopady pandémie najviac. Obdobne ako v prípade hrubej produkcie a pridanej 

hodnoty, tak aj zisk nefinančných podnikov zaznamenal najvýraznejší pokles v prvej polovici 

roka 2020 – konkrétne v 2. kvartáli, v ktorom vyčíňala prvá vlna pandémie. Zisk nefinančných 

podnikov v 2. kvartáli 2020 dosahoval len 69,93 % zisku dosiahnutého v 2. kvartáli 2019. 

V 3. kvartáli sa situácia zlepšila, viaceré podnikateľské subjekty začali generovať vyšší objem 

zisku. Výrazný nárast ziskovosti v 3. kvartáli 2020 bol ťahaný predovšetkým veľkými 

podnikmi, ktoré dosiahli až o 75,62 % vyšší zisk ako v rovnakom období predchádzajúceho 

roka. V 4. kvartáli 2020, s eskaláciou druhej vlny pandémie, sa výsledok hospodárenia 

nefinančných podnikov opäť zhoršil – predovšetkým u mikropodnikov. V porovnaní 

s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vykázali vyšší zisk v 4. kvartáli 2020 iba malé 

a stredné podniky. 

Tab. č. 11: Medziročné porovnanie zisku nef. korporácií v SR podľa veľkostných kategórií 

VEĽKOSTNÁ KATEGÓRIA 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Mikro ↓ 2,15 % ↓ 12,45 % ↑ 1,92 % ↓ 56,03 % ↓ 19,26 % 

Malé ↑ 5,34 % ↓ 7,38 % ↓ 14,72 % ↑ 12,82 % ↓ 47,08 % 

Stredné ↓ 37,62 % ↓ 17,32 % ↓ 20,12 % ↑ 63,26 % ↑ 102,76 % 

Veľké ↓ 13,26 % ↓ 53,35 % ↑ 75,62 % ↓ 21,14 % ↑ 36,94 % 

CELKOM 
↓ 11,31 % ↓ 30,07 % ↑ 17,85 % ↓ 18,98 % ↑ 16,18 % 

↓ 11,89 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.3.2 Zisk podľa odvetví 

V odvetvovom členení sa dopady pandémie prejavili v ziskovosti podnikov pôsobiacich 

takmer vo všetkých analyzovaných sektoroch. Jediným odvetvím, ktoré dosiahlo vyšší zisk 

počas pandémie ako v predpandemickom roku 2019, je odvetvie informácií. 

U podnikateľských subjektov pôsobiacich v zostávajúcich odvetviach došlo k poklesu zisku. 

V relatívnom vyjadrení zaznamenali najvýraznejší pokles podniky pôsobiace v ubytovaní 

a stravovaní (o 181,71 %), stavebníctve (o 37,24 %) a ostatných službách (o 36,52 %). 

V absolútnom vyjadrení najvýraznejšie poklesol výsledok hospodárenia v odvetví priemyslu 

(o 477 mil. EUR), ktoré bolo zároveň odvetvím s najvyššou tvorbou zisku za hospodársky rok. 

V roku 2020 dosiahol zisk priemyselných podnikov 3 697 mil. EUR, čo predstavuje 40,98 % 

celkového objemu zisku vytvoreného nefinančnými korporáciami v SR v roku 2020. Výsledok 

hospodárenia ubytovacích a stravovacích podnikov sa zo zisku 33 mil. EUR v roku 2019 dostal 

v nasledujúcom roku do straty -27 mil. EUR. Strata v odvetví ubytovania a stravovania bola 

zaznamenaná až v troch kvartáloch 2020 – výnimkou bol 3. kvartál, kedy zaznamenali podniky 
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pôsobiace v ubytovaní a stravovaní zisk na úrovni 50 mil. EUR. Na základe dosiahnutých 

hodnôt možno konštatovať, že prvá a druhá vlna pandémie mali na ubytovacie a stravovacie 

podnikateľské subjekty devastačný účinok. 

Tab. č. 12: Zisk nefinančných korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 podľa odvetví 

(v tis. EUR) 

ODVETVIE 
2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Pôdohospodárstvo -74 989 -85 273 65 915 128 527 -62 484 -83 488 79 266 90 976 -51 487 

Priemysel 1 230 717 1 040 685 704 682 1 198 234 1 039 950 481 874 1 094 884 1 080 616 1 501 299 

Stavebníctvo 1 475 112 437 240 639 238 423 -73 514 57 164 126 798 261 684 -50 058 

Obchod 401 164 630 121 517 073 643 915 360 596 623 603 679 109 503 069 442 107 

Ubytovanie a stravov. 10 976 -2 605 24 687 -357 -8 184 -41 564 49 910 -26 881 -76 662 

Doprava 150 481 255 183 218 789 127 020 160 128 124 202 220 900 92 966 229 800 

Informácie 190 036 270 370 205 638 288 590 261 524 200 715 247 862 277 921 448 642 

Obchodné služby 315 865 563 725 283 655 61 729 288 956 614 387 174 357 -54 030 -82 497 

Ostatné služby 103 880 72 923 84 855 21 175 99 196 21 535 91 592 -32 786 39 281 

CELKOM 
2 329 606 2 857 565 2 345 932 2 707 254 2 066 170 1 998 427 2 764 677 2 193 535 2 400 425 

10 240 357 9 022 809 2 400 425 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Prvá, ako aj druhá vlna pandémie mali na ziskovosť podnikateľských subjektov ničivý 

dopad. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k poklesu zisku takmer 

vo všetkých analyzovaných odvetviach – predovšetkým v 1., 2. a 4. kvartáli 2020. 3. kvartál 

2020 bol z hľadiska tvorby zisku pre väčšinu nefinančných podnikov úspešný. Napriek tomu, 

že v 3. kvartáli 2020 zaznamenalo až 7 z 9 odvetví vyšší zisk ako v rovnakom období 

predchádzajúceho roka, nárast nebol dostatočný na kompenzáciu strát vzniknutých v prvej 

polovici roka. Spomedzi analyzovaných odvetví bolo v relatívnom vyjadrení najviac zasiahnuté 

odvetvie ubytovanie a stravovanie, u ktorého bol v niektorých kvartáloch zaznamenaný 

medziročný pokles zisku v tisícoch percent. 

Tab. č. 13: Medziročné porovnanie zisku nef. korporácií v SR podľa odvetví 

ODVETVIE 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Pôdohospodárstvo ↓ 16,68 % ↓ 2,09 % ↑ 20,26 % ↓ 29,22 % ↑ 17,60 % 

Priemysel ↓ 15,50 % ↓ 53,70 % ↑ 55,37 % ↓ 9,82 % ↑ 44,36 % 

Stavebníctvo ↓ 5082,83 % ↓ 49,16 % ↓ 47,31 % ↑ 9,76 % ↑ 31,91 % 

Obchod ↓ 10,11 % ↓ 1,03 % ↑ 31,34 % ↓ 21,87 % ↑ 22,60 % 

Ubytovanie a stravovanie ↓ 174,56 % ↓ 1495,29 % ↑ 202,17 % ↓ 7420,90 % ↓ 836,78 % 

Doprava ↑ 6,41 % ↓ 51,33 % ↑ 0,96 % ↓ 26,81 % ↑ 43,51 % 

Informácie ↑ 37,62 % ↓ 25,76 % ↑ 20,53 % ↓ 3,70 % ↑ 71,55 % 

Obchodné služby ↓ 8,52 % ↑ 8,99 % ↓ 38,53 % ↓ 187,53 % ↓ 128,55 % 

Ostatné služby ↓ 4,51 % ↓ 70,47% ↑ 7,94 % ↓ 254,83 % ↓ 60,40 % 

CELKOM 
↓ 11,31 % ↓ 30,07 % ↑ 17,85 % ↓ 18,98 % ↑ 16,18 % 

↓ 11,89 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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3.4     Počet zamestnancov 

Počet zamestnancov je ďalším z kľúčových ukazovateľov hodnotiaci stav a vývoj 

podnikovej ekonomiky. Je absolútnym vyjadrením počtu obyvateľov, ktorí sa zúčastňujú 

pracovného procesu. Podľa metodiky podnikového výkazníctva sa medzi zamestnaných 

nezaraďujú osoby pracujúce na základe dohody, študenti, učni a osoby na rodičovskej 

dovolenke. Evidovaný počet zamestnancov sa v roku 2019 výraznejšie nemenil a podliehal len 

minimálnym zmenám. Bezprostredne po vypuknutí pandémie, v 1. kvartáli 2020, sa počet 

zamestnancov neznížil – práve naopak, v 1. kvartáli 2020 bolo v podnikovej ekonomike 

zamestnaných viac osôb ako v 4. kvartáli 2019. S príchodom pandémie a s ňou spojenými 

opatreniami došlo v 2. kvartáli 2020 k poklesu počtu zamestnancov o 2,51 %. Pesimizmus 

a obavy z prinavrátenia pandémie v 3. kvartáli 2020 viedli podnikateľov k tomu, že sa 

neuchyľovali k prijímaniu nových zamestnancov. Naopak, ďalších 0,97 % zamestnancov 

o prácu prišlo. Mierny medzikvartálny nárast počtu zamestnancov bol zaznamenaný až 

v 4. kvartáli 2020 (o 0,21 %), avšak v 1. kvartáli 2021 došlo k opätovnému medzikvartálnemu 

poklesu (o 0,58 %). Napriek medziročnému poklesu počtu zamestnancov možno pozitívne 

vnímať skutočnosť, že dynamika poklesu počtu zamestnancov nebola tak výrazná ako v prípade 

zisku alebo hrubej produkcie. Nepochybne veľkú zásluhu na tom má včasné prijatie opatrení 

na podporu zamestnanosti. V roku 2020 bolo v podnikovej ekonomike zamestnaných 

v priemere 1 256 942 osôb – o 33 793 menej ako v predchádzajúcom roku. V 1. kvartáli 2021 

sa ich počet ešte znížil na 1 237 406 osôb. 

Graf č. 34: Vývoj počtu zamestnancov nef. korporácií v SR v r. 2019 - 2020 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní rovnakých období bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných 

vo všetkých kvartáloch roka 2020 a aj v 1. kvartáli 2021. Počet zamestnancov tak ani v jednom 

z kvartálov roka 2020 a ani 1. kvartáli 2021 neprekročil počet osôb zamestnaných 

v rovnakom kvartáli roku 2019. Najvýraznejší rozdiel v počte zamestnancov bol zaznamenaný 

v 3. (o 3,67 %) a 2. kvartáli (3,33 %). V 4. kvartáli došlo k miernemu zníženiu rozdielu v počte 

zamestnaných osôb v roku 2020 a 2019 - tento rozdiel však naďalej nepredstavoval menej ako 

3,00 %. Po kontinuálnom poklese počtu zamestnancov v priebehu dvoch rokov, pracovalo 

v podnikovej ekonomike SR v 1. kvartáli 2021 o 4,27 % menej osôb ako v 1. kvartáli 2019. 
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Graf č. 35: Medziročné porovnanie vývoja počtu zamestnancov nef. korporácií v SR 

(2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.4.1 Počet zamestnancov podľa veľkostných kategórií 

Nefinančné MSP zamestnávali v roku 2020 v priemere 769 674 osôb, čo predstavuje 

61,23 % z celkového počtu osôb zamestnaných v podnikovej ekonomike v roku 2020. MSP sú 

tak významnými tvorcami pracovných miest a v rámci podnikovej ekonomiky zamestnávajú 

väčšinu obyvateľstva. V roku 2019 bol priemerný počet osôb zamestnaných v MSP vyšší 

a dosahoval 785 977. V medziročnom porovnaní tak poklesol priemerný počet osôb 

zamestnaných v MSP v roku 2020 o 16 303 osôb (resp. o 2,07 %). Počet zamestnancov veľkých 

spoločností zaznamenal taktiež pokles – o 17 490 osôb (o 3,46 %) na 487 268 osôb (38,77 %). 

V členení podľa veľkostných kategórií sa pokles počtu zamestnancov v roku 2020 vo väčšej 

miere týkal podnikateľských subjektov spadajúcich do kategórie malých, stredných a veľkých 

podnikov. Počet zamestnancov zamestnaných v mikropodnikoch, prirodzene aj vzhľadom 

na ich veľkosť, nebol tak zásadný ako u väčších podnikateľských subjektov. Na prvú vlnu 

pandémie reagovali zamestnávatelia prakticky okamžite a už v 2. kvartáli 2020 došlo k poklesu 

počtu zamestnaných vo všetkých veľkostných kategóriách. K zvýšeniu počtu zamestnaných 

v 3. kvartáli 2020 došlo len u malých podnikov. Druhá vlna pandémie sa z hľadiska počtu 

zamestnaných najviac dotkla malých a stredných podnikov, ktoré zaznamenali 

pokles. Počet zamestnancov mikropodnikov a veľkých podnikov sa v 4. kvartáli 2020, naopak, 

zvýšil – avšak len krátkodobo. K výraznému poklesu počtu zamestnancov mikropodnikov 

došlo až v 1. kvartáli 2021. 

Tab. č. 14: Počet zamestnancov nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 podľa 

veľkostných kategórií 
VEĽKOSTNÁ 
KATEGÓRIA 

2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Mikro 258 925 259 794 259 456 261 453 268 143 262 817 257 702 261 372 236 911 

Malé 239 775 238 971 238 985 237 509 236 885 225 870 228 094 225 061 252 989 

Stredné 287 604 289 898 286 918 284 621 285 990 280 225 274 004 272 533 264 988 

Veľké 506 330 508 829 504 029 499 842 495 669 485 416 482 299 485 687 482 521 

CELKOM 
1 292 634 1 297 492 1 289 388 1 283 425 1 286 687 1 254 328 1 242 099 1 244 653 1 237 406 

priemer: 1 290 735 priemer: 1 256 942 1 237 406 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní rovnakých období zaznamenali nárast počtu zamestnancov iba 

mikropodniky v prvej polovici roka. U ostatných veľkostných kategórií bol počet osôb 

zamestnaných v roku 2020 v každom kvartáli nižší ako v rovnakom období roka 2019. 

Po zohľadnení sezónnych vplyvov možno konštatovať, že zmena u mikropodnikov nebola 
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v roku 2020 zásadná a od počtu zamestnaných v roku 2019 sa veľmi neodlišovala. 

K výraznému zníženiu počtu zamestnaných v mikropodnikoch došlo až v 1. kvartáli 2021, 

v ktorom bolo zamestnaných o 11,65 % menej osôb ako v 1. kvartáli 2020. U malých, stredných 

a veľkých podnikov bol vplyv pandémie na zamestnanosť značný a zrejmý už od 2. kvartálu 

2020. Našťastie, pokles počtu zamestnaných nekopíroval dynamiku vývoja zisku a hrubej 

produkcie. 

Tab. č. 15: Medziročné porovnanie počtu zamestnancov nef. korporácií v SR podľa 

veľkostných kategórií 

VEĽKOSTNÁ KATEGÓRIA 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Mikro ↑ 3,56 % ↑ 1,16 % ↓ 0,68 % ↓ 0,03 % ↓ 11,65 % 

Malé ↓ 1,21 % ↓ 5,48 % ↓ 4,56 % ↓ 5,24 % ↑ 6,80 % 

Stredné ↓ 0,56 % ↓ 3,34 % ↓ 4,50 % ↓ 4,25 % ↓ 7,34 % 

Veľké ↓ 2,11 % ↓ 4,60 % ↓ 4,31 % ↓ 2,83 % ↓ 2,65 % 

CELKOM 
↓ 0,46 % ↓ 3,33 % ↓ 3,67 % ↓ 3,02 % ↓ 3,83 % 

↓ 2,62 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.4.2 Počet zamestnancov podľa odvetví 

V odvetvovom členení došlo v roku 2020 k poklesu priemerného počtu zamestnancov 

vo všetkých odvetviach okrem stavebníctva, v ktorom bol zaznamenaný medziročný nárast 

priemerného počtu zamestnancov o 178 osôb. K najvýraznejšiemu poklesu počtu 

zamestnancov v roku 2020 v absolútnej hodnote (o 22 417 osôb) došlo v odvetví, ktoré 

zamestnáva najviac osôb v podnikovej ekonomike – priemysle. Priemysel súčasne patril medzi 

odvetvia, ktorých počet zamestnancov zaznamenal najväčší úbytok aj v relatívnom vyjadrení. 

Neslávne prvenstvo v najväčšom medziročnom percentuálnom úbytku počtu zamestnancov 

zaznamenali prekvapivo pôdohospodárske podniky (o 8,17 %), nasledované priemyselnými 

(o 4,75 %) a obchodnými podnikmi (2,30 %). V odvetviach, ktoré nepodliehajú sezónnemu 

vplyvu došlo k najvýraznejšiemu poklesu počtu zamestnancov v 2. a 3. kvartáli 2020. 

Osobitnou kapitolou je ubytovanie a stravovanie, ktoré napriek nízkej medziročnej zmene 

zaznamenalo kontinuálny pokles počtu zamestnancov v priebehu celého roka 2020. 

Tab. č. 16: Počet zamestnancov nef. korporácií v SR v období 1Q 2019 – 1Q 2021 podľa 

odvetví 

ODVETVIE 
2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Pôdohospodárstvo 35 591 36 656 36 404 34 759 31 976 33 713 33 044 32 956 29 739 

Priemysel 473 505 477 392 470 037 467 365 461 684 451 936 442 420 442 590 441 432 

Stavebníctvo 71 281 71 038 71 780 73 199 73 958 69 179 72 833 72 040 74 545 

Obchod 230 304 227 820 230 559 230 312 223 382 225 334 226 095 223 092 221 154 

Ubytovanie a stravov. 42 456 41 853 43 267 43 358 50 118 40 931 39 625 38 853 40 601 

Doprava 95 847 96 972 96 855 95 341 96 524 94 212 95 295 94 884 92 731 

Informácie 52 780 52 872 53 030 52 529 53 670 52 349 51 145 52 262 56 949 

Obchodné služby 219 469 222 319 215 172 214 762 224 501 217 742 210 145 217 794 214 669 

Ostatné služby 71 401 70 570 72 284 71 801 70 874 68 932 71 497 70 183 65 589 

CELKOM 
1 292 634 1 297 492 1 289 388 1 283 426 1 286 687 1 254 328 1 242 099 1 244 654 1 237 406 

1 290 735 1 256 942 1 237 406 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní počtu zamestnancov v rovnakom období zaznamenalo nárast 

v 1. kvartáli 2020 5 z 9 odvetví. Spomedzi nich sa najväčším nárastom počtu zamestnancov 
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vyznačovali podniky pôsobiace v ubytovaní a stravovaní, ktoré v čase pred pandémiou zažívali 

rozmach. S nástupom pandémie však začal počet zamestnancov klesať. Nezanedbateľná časť 

podnikov nebola v dôsledku obmedzenia produkcie schopná vyplácať mzdy, čo sa prejavilo 

okamžitým znížením počtu zamestnancov - a to aj napriek prvej pomoci od MPSVaR, ktorá 

významnou mierou dopomohla k zmierneniu dopadov pandémie. Na rozdiel od hrubej 

produkcie či zisku, ktoré zaznamenali prudký pokles, pokles počtu zamestnaných v podnikovej 

ekonomike bol pozvoľný a s výrazne nižším dopadom. 

Tab. č. 17: Medziročné porovnanie počtu zamestnancov nef. korporácií v SR podľa 

odvetví 

ODVETVIE 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Pôdohospodárstvo ↓ 10,16 % ↓ 8,03 % ↓ 9,23 % ↓ 5,19 % ↓ 7,00 % 

Priemysel ↓ 2,50 % ↓ 5,33 % ↓ 5,88 % ↓ 5,30 % ↓ 4,39 % 

Stavebníctvo ↑ 3,76 % ↓ 2,62 % ↑ 1,47 % ↓ 1,58 % ↑ 0,79 % 

Obchod ↓ 3,01 % ↓ 1,09 % ↓ 1,94 % ↓ 3,13 % ↓ 1,00 % 

Ubytovanie a stravovanie ↑ 18,05 % ↓ 2,20 % ↓ 8,42 % ↓ 10,39 % ↓ 18,99 % 

Doprava ↑ 0,71 % ↓ 2,85 % ↓ 1,61 % ↓ 0,48 % ↓ 3,93 % 

Informácie ↑ 1,69 % ↓ 0,99 % ↓ 3,55 % ↓ 0,51 % ↑ 6,11 % 

Obchodné služby ↑ 2,29 % ↓ 2,06 % ↓ 2,34 % ↑ 1,41 % ↓ 4,38 % 

Ostatné služby ↓ 0,74 % ↓ 2,32 % ↓ 1,09 % ↓ 2,25 % ↓ 7,46 % 

CELKOM 
↓ 0,46 % ↓ 3,33 % ↓ 3,67 % ↓ 3,02 % ↓ 3,83 % 

↓ 2,62 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.5    Počet vzniknutých podnikateľských subjektov 

Počet vzniknutých podnikateľských subjektov je jedným z ukazovateľov hodnotiacich 

podnikateľskú aktivitu, ktorý predstavuje počet nových PO a FO-podnikateľov registrovaných 

v príslušnom roku. Počet vzniknutých podnikateľských subjektov mal v priebehu roka 2020 

odlišný vývoj ako v predchádzajúcom období. Zatiaľ čo v roku 2019 mal počet vzniknutých 

podnikateľských subjektov klesajúci trend od 1. po 4. kvartál, v roku 2020 bol vývoj značne 

ovplyvnený epidemiologickou situáciou a vývojom pandémie. Výrazný úbytok počtu nových 

registrácií bol zaznamenaný v 2. kvartáli 2020, bezprostredne po vypuknutí prvej vlny 

pandémie, v ktorom vzniklo o viac ako štvrtinu (26,56 %) menej podnikateľských subjektov 

ako v 1. kvartáli 2020. Po odznení prvej vlny pandémie sa však počet nových registrácií opäť 

zvýšil na predkrízovú úroveň. V 4. kvartáli, ktorý je obvykle kvartálom s najnižším počtom 

nových registrácií za rok, bol v roku 2020 zaznamenaný dokonca najvyšší počet nových 

registrácií (23 382) počas roka. V 1. kvartáli 2021 sa situácia v porovnaní so záverom roka 2020 

výraznejšie nemenila – počet nových registrácií poklesol len o 1,45 % a ich absolútna hodnota 

(23 044 subjektov) takmer dosiahla úroveň z predpandemického roka 2019. Z uvedeného 

vývoja možno konštatovať, že na zakladanie nových podnikateľských subjektov mala vplyv len 

prvá vlna pandémie, pričom jej dopad nebol nijak zásadný. Väčšina podnikateľov si len 

presunula vytvorenie právnej formy na neskôr – z toho dôvodu bol počet nových registrácií 

v druhej polovici roka 2020 neobvykle vyšší ako v tej prvej. Druhá vlna pandémie tak už 

nemala nepriaznivý vplyv na zakladanie podnikateľských subjektov a po prekonaní prvej vlny 

sa optimizmus a ambícia podnikať opäť zvýšili. V porovnaní s rokom 2019 poklesol počet 

vzniknutých podnikateľských subjektov v roku 2020 len nepatrne - o 2,01 % na 83 174 

subjektov. Počet nových registrácií v 1. kvartáli 2021 taktiež nenaznačuje, že by v dôsledku 

pandémie došlo k výraznej strate záujmu o podnikanie. 



Nepriaznivý vplyv pandémie koronavírusu na podnikovú ekonomiku SR                                                         SBA 
 

60 

 

Graf č. 36: Vývoj počtu vzniknutých podnikateľských subjektov v SR v období 1Q 

2019 – 1Q 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V medziročnom porovnaní rovnakých období došlo k poklesu počtu vzniknutých 

podnikateľských subjektov v prvých dvoch kvartáloch roka 2020. K najvýraznejšiemu poklesu 

počtu vzniknutých podnikateľských subjektov došlo práve v 2. kvartáli 2020, v ktorom vzniklo 

o 27,56 % (resp. o 6 124) menej podnikateľských subjektov ako v rovnakom období 

predchádzajúceho roka (v 2. kvartáli 2019). Naopak, k medziročnému zvýšeniu počtu 

nových registrácií došlo v 3. a 4. kvartáli 2020 (o 0,89 resp. 32,23 %). Počet nových registrácií 

v 1. kvartáli 2021 bol vyšší ako v 1. kvartáli 2020, avšak nedosiahol počet 1. kvartálu 2019. 

Graf č. 37: Medziročné porovnanie vývoja počtu vzniknutých podnikateľských subjektov 

v SR (2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.5.1 Počet vzniknutých podnikateľských subjektov podľa veľkostných kategórií 

Absolútna väčšina vzniknutých podnikateľských subjektov sú mikro príp. malé podniky. 

Stredné a veľké podniky vznikajú len sporadicky – z toho dôvodu, ak sa nejaké vyskytnú, je 

ich počet len zanedbateľný. Vzniknuté podnikateľské subjekty tak spravidla takmer vždy 

spadajú do veľkostnej kategórie MSP. V roku 2019 vzniklo 84 883 podnikateľských subjektov 

(všetky MSP). V medziročnom porovnaní poklesol počet vzniknutých podnikateľských 

subjektov o 1 709 subjektov na 83 174 – z toho len jediný podnik spadal do kategórie veľkých 

a až 83 173 predstavovali MSP. 

Vzhľadom na to, že väčšina vzniknutých podnikateľských subjektov spadá do kategórie 

mikropodnikov, zmeny v absolútnom počte nových registrácií sa týkali hlavne nich. 

Bezprostredne po vypuknutí pandémie sa počet nových registrácií výrazne znížil vo všetkých 

veľkostných kategóriách (abstrahujúc od vzniknutých veľkých podnikov, ktorých výskyt je 
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skôr výnimkou než pravidlom). U mikro a malých podnikov došlo v 2. kvartáli 2020 k poklesu 

počtu vzniknutých podnikateľských subjektov o viac ako štvrtinu. Zatiaľ čo u mikropodnikov 

sa záujem o zakladanie nových právnych foriem v druhej polovici roka (3. a 4. kvartáli) 2020 

opäť zvýšil, u malých podnikov mal klesajúcu tendenciu. 

Tab. č. 18: Počet vzniknutých podnikateľských subjektov v SR v období 1Q 2019 – 1Q 

2021 podľa veľkostných kategórií 

VEĽKOSTNÁ 
KATEGÓRIA 

2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Mikro 23 449 22 345 21 193 17 651 22 087 16 221 21 414 23 382 23 031 

Malé 80 74 36 32 32 24 6 0 13 

Stredné 11 8 4 0 4 1 2 0 0 

Veľké 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CELKOM 
23 540 22 427 21 233 17 683 22 123 16 247 21 422 23 382 23 044 

84 883 83 174 23 044 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

V porovnaní s rokom 2019 klesol počet vzniknutých podnikateľských subjektov o 2,01 %. 

Napriek výrazne nižšej dynamike, bola zmena spôsobená mikropodnikmi, ktorých počet ďaleko 

prevyšoval ostatné veľkostné kategórie a teda mal najväčší vplyv aj na relatívnu zmenu. 

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesol počet vzniknutých 

mikropodnikov v 1. a 2. kvartáli 2020 (o 5,80 resp. 27,41 %). V 3. a 4. kvartáli 2020 bol 

zaznamenaný vyšší počet vzniknutých podnikateľských subjektov ako v rovnakom období 

2019 – predovšetkým v 4. kvartáli 2020 bolo registrovaných o 32,47 % viac mikropodnikov 

ako v roku 2019. V 1. kvartáli 2021 sa registrovalo o 4,27 % viac mikropodnikov ako 

v 1. kvartáli 2020, avšak o 1,78 % menej ako v 1. kvartáli 2019. Vývoj počtu vzniknutých 

malých, stredných a veľkých podnikov bol v priebehu analyzovaného obdobia veľmi 

dynamický, čo bolo spôsobené predovšetkým nízkou početnosťou. Vo všeobecnosti však 

možno konštatovať, že počet vzniknutých podnikateľských subjektov spadajúcich 

do veľkostnej kategórie malých a stredných počas a po dvoch vlnách pandémie už (na rozdiel 

od mikropodnikov) nedosahoval hodnoty spred pandémie. 

Tab. č. 19: Medziročné porovnanie počtu vzniknutých podnikateľských subjektov v SR 

podľa veľkostných kategórií 

VEĽKOSTNÁ KATEGÓRIA 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Mikro ↓ 5,80 % ↓ 27,41 % ↑ 1,04 % ↑ 32,47 % ↑ 4,27 % 

Malé ↓ 0,60 % ↓ 67,57 % ↓ 83,33 % ↓ 100,00 % ↓ 59,38 % 

Stredné ↓ 63,64 % ↓ 87,50 % ↓ 50,00 % = ↓ 100,00 % 

Veľké = ↑ 100,00 % = = = 

CELKOM 
↓ 6,02 % ↓ 27,56 % ↑ 0,89 % ↑ 32,23 % ↑ 4,16 % 

↓ 2,01 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.5.2 Počet vzniknutých podnikateľských subjektov podľa odvetví 

V odvetvovom členení došlo v roku 2020 k medziročnému poklesu počtu vzniknutých 

podnikateľských subjektov vo všetkých odvetviach okrem obchodu, dopravy a obchodných 

služieb, ktoré zaznamenali nárast. Najvýraznejší pokles počtu vzniknutých podnikateľských 

subjektov v absolútnej hodnote zaznamenali v roku 2020 priemysel (o 1 461 subjektov), ostatné 

služby (o 461 subjektov) a informácie (o 454 subjektov) – a to práve v dôsledku poklesu nových 

registrácií v 2. kvartáli 2020. V relatívnom vyjadrení poklesol počet vzniknutých 
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podnikateľských subjektov v roku 2020 v priemysle o 12,26 %, informáciách o 11,26 % 

a ostatných službách o 7,65 %. Spomedzi troch odvetví, ktoré zaznamenali nárast, najviac 

vzrástol počet vzniknutých podnikateľských subjektov v roku 2020 (v relatívnom vyjadrení) 

paradoxne v doprave (o 11,93 % resp. 515 subjektov), ktorá bola jedným z najviac postihnutých 

odvetví. Na základe uvedeného možno konštatovať, že napriek nepriaznivým dopadom 

pandémie na dopravu, záujem o toto odvetvie v priebehu pandémie neklesol. Práve naopak, ešte 

vzrástol vďaka prudkému rozvoju v oblasti kuriérskych služieb, skladových a pomocných 

činností v doprave. Tento trend vývoja pretrvával aj v 1. kvartáli 2021. 

Tab. č. 20: Počet vzniknutých podnikateľských subjektov v SR v období 1Q 2019 – 1Q 

2021 podľa odvetví 

ODVETVIE 
2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Pôdohospodárstvo 848 1 067 697 421 703 856 742 624 756 

Priemysel 3 447 3 212 2 926 2 328 3 029 2 230 2 706 2 487 2 794 

Stavebníctvo 5 781 5 529 5 469 3 978 5 098 4 031 5 330 6 065 5 806 

Obchod 1 882 1 797 1 603 1 407 1 844 1 432 1 673 2 269 2 202 

Ubytovanie a stravov. 650 763 535 569 739 584 621 523 388 

Doprava 1 023 1 219 1 094 982 1 254 980 1 270 1 329 1 293 

Informácie 1 142 1 030 994 865 1 116 667 861 933 1 110 

Obchodné služby 7 065 6 297 6 391 5 846 6 670 4 503 6 673 7 767 7 710 

Ostatné služby 1 702 1 513 1 524 1 287 1 671 963 1 546 1 385 985 

CELKOM 
23 540 22 427 21 233 17 683 22 124 16 246 21 422 23 382 23 044 

84 883 83 174 23 044 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

Na základe porovnania medziročného vývoja možno konštatovať, že na vznik 

podnikateľských subjektov v členení podľa odvetví mala nepriaznivý dopad hlavne prvá vlna 

pandémie. Vo všetkých analyzovaných odvetviach bol v 2. kvartáli 2020 zaznamenaný 

medziročný pokles počtu vzniknutých podnikateľských subjektov. V porovnaní s 2. kvartálom 

2019 bol zaznamenaný najväčší pokles počtu nových registrácií v 2. kvartáli 2020 v ostatných 

službách (o 36.35 %), informáciách (35,24 %) a priemysle (o 30,57 %). V 3. kvartáli 2020 sa 

situácia zlepšila a v 6 z 9 odvetví bol zaznamenaný vyšší prírastok vzniknutých 

podnikateľských subjektov ako v 3. kvartáli 2019. Výrazný nárast v porovnaní s rovnakým 

obdobím predchádzajúceho roka bol zaznamenaný predovšetkým v 4. kvartáli 2020, 

a to vo všetkých odvetviach okrem ubytovania a stravovania, ktoré bolo výrazne zasiahnuté 

ako prvou, tak aj druhou vlnou pandémie. Výrazný pokles záujmu o podnikanie v odvetví 

ubytovania a stravovania pretrvával naďalej aj v 1. kvartáli 2021, v ktorom vzniklo o polovicu 

menej podnikateľských subjektov ako v 1. kvartáli roku 2020. K markantnému poklesu počtu 

vzniknutých podnikateľských subjektov v 1. kvartáli 2021 došlo okrem ubytovania 

a stravovania aj v odvetví ostatných služieb – o 41,05 %. 
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Tab. č. 21: Medziročné porovnanie počtu vzniknutých podnikateľských subjektov v SR 

podľa odvetví 

ODVETVIE 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Pôdohospodárstvo ↓ 17,10 % ↓ 19,78 % ↑ 6,46 % ↑ 48,21 % ↑ 7,54 % 

Priemysel ↓ 12,13 % ↓ 30,57 % ↓ 7,52 % ↑ 6,83 % ↓ 7,76 % 

Stavebníctvo ↓ 11,81 % ↓ 27,09 % ↓ 2,54 % ↑ 52,46 % ↑ 13,89 % 

Obchod ↓ 2,02 % ↓ 20,31 % ↑ 4,37 % ↑ 61,27 % ↑ 19,41 % 

Ubytovanie a stravovanie ↑ 13,69 % ↓ 23,46 % ↑ 16,07 % ↓ 8,08 % ↓ 47,50 % 

Doprava ↑ 22,58 % ↓ 19,61 % ↑ 16,09 % ↑ 35,34 % ↑ 3,11 % 

Informácie ↓ 2,28 % ↓ 35,24 % ↓ 13,38 % ↑ 7,86 % ↓ 0,54 % 

Obchodné služby ↓ 5,59 % ↓ 28,49 % ↑ 4,41 % ↑ 32,86 % ↑ 15,59 % 

Ostatné služby ↓ 1,82 % ↓ 36,35 % ↑ 1,44 % ↑ 7,61 % ↓ 41,05 % 

CELKOM 
↓ 6,02 % ↓ 27,56 % ↓ 0,89 % ↑ 32,23 % ↑ 4,16 % 

↓ 2,01 % – 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.6    Počet zaniknutých podnikateľských subjektov 

Počet zaniknutých podnikateľských subjektov je ukazovateľom deklarujúcim pokles 

podnikateľskej aktivity a predstavuje počet PO a FO-podnikateľov, ktorí v príslušnom roku 

ukončili svoju podnikateľskú činnosť. Vývoj počtu zaniknutých podnikateľských subjektov sa 

v roku 2020 mierne odlišoval od vývoja v predchádzajúcom roku. Rovnako ako v roku 2019, 

tak aj v roku 2020 zaniklo najviac podnikateľských subjektov v 1. kvartáli. V 2. kvartáli 2020 

sa počet zaniknutých subjektov v porovnaní s 1. kvartálom znížil takmer o štvrtinu (o 23,13 %). 

Z vývoja počtu zaniknutých podnikateľských subjektov v priebehu roka 2020 možno 

konštatovať, že podnikatelia bezprostredne po vypuknutí pandémie neukončovali svoju 

podnikateľskú činnosť. Nejasná epidemiologická situácia a zhoršujúce hospodárenie podnikov 

spôsobilo koniec najviac zasiahnutých podnikateľských subjektov až v 3. a 4. kvartáli 2020. 

Napriek pandémii, ktorá sužovala podnikateľov takmer počas celého roka 2020, je najväčším 

paradoxom skutočnosť, že počet zaniknutých podnikateľských subjektov v roku 2020 bol nižší 

ako v roku 2019. V roku 2020 zaniklo 47 648 podnikateľských subjektov – o 8 449 

(resp. o 15,06 %) subjektov menej ako v roku 2019. Počet zaniknutých podnikateľských 

subjektov v 1. kvartáli 2021 bol dokonca ešte nižší ako v 4. kvartáli 2020. K historicky nízkemu 

počtu zaniknutých podnikateľských subjektov v roku 2020 nemalou mierou prispeli aj 

opatrenia prijaté na podporu podnikateľov počas pandémie. 

Graf č. 38: Vývoj počtu zaniknutých podnikateľských subjektov v SR v období 

1Q 2019 – 1Q 2021 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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V medziročnom porovnaní rovnakých období bol zaznamenaný pokles počtu zaniknutých 

podnikateľských subjektov vo všetkých kvartáloch roka 2020, ako aj 1. kvartáli 2021. 

Na základe medziročného porovnania tak možno konštatovať, že pandémia nemala na zánik 

podnikateľských subjektov výrazný dopad. 

Graf č. 39: Medziročné porovnanie vývoja počtu zaniknutých podnikateľských subjektov 

v SR (2019 = 100 %) 

 
Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 

3.6.1 Počet zaniknutých podnikateľských subjektov podľa odvetví 

V členení podľa odvetví bol v roku 2020 zaznamenaný nižší počet zánikov ako v roku 2019 

vo všetkých analyzovaných odvetviach. V porovnaní s rokom 2019 zanikol v roku 2020 

výrazne nižší počet subjektov (v absolútnej hodnote) v odvetví obchodné služby 

(o 2 359 subjektov), obchod (o 2 091 subjektov) a priemysel (o 1 040 subjektov). V relatívnom 

vyjadrení došlo k najvýraznejšiemu poklesu zaniknutých subjektov v odvetví doprava 

(o 23,23 %), ubytovanie a stravovanie (o 22,75 %) a obchod (o 22,01 %). Z porovnania 

celoročných dát o počte zaniknutých podnikateľských subjektov nevyplýva, že by mala 

pandémia výrazný dopad na zánik podnikateľských subjektov. K najvýraznejšiemu 

medzikvartálnemu nárastu počtu zánikov došlo v 3. kvartáli roka 2020 (v porovnaní 

s 2. kvartálom 2020), pričom najväčší nárast zánikov v uvedenom kvartáli zaznamenali 

podnikateľské subjekty pôsobiace v stavebníctve (o 21,02 %). 

Tab. č. 22: Počet zaniknutých podnikateľských subjektov v SR v období 1Q 2019 – 1Q 

2021 podľa odvetví 

ODVETVIE 
2019 2020 2021 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 

Pôdohospodárstvo 633 503 541 808 549 462 503 719 367 

Priemysel 1 875 1 814 1 736 1 998 1 751 1 454 1 636 1 542 1 424 

Stavebníctvo 3 314 2 684 3 019 3 307 3 220 2 388 2 890 2 852 2 603 

Obchod 2 631 2 275 2 064 2 530 2 258 1 619 1 682 1 850 1 715 

Ubytovanie a stravov. 429 426 373 407 379 269 303 312 274 

Doprava 780 1 121 627 666 675 551 603 623 599 

Informácie 371 362 376 426 367 311 359 413 360 

Obchodné služby 5 239 3 009 3 016 3 353 3 520 2 712 2 816 3 210 3 217 

Ostatné služby 901 927 808 748 825 645 692 688 660 

CELKOM 
16 173 13 121 12 560 14 243 13 544 10 411 11 484 12 209 11 219 

56 097 47 648 11 219 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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V medziročnom porovnaní rovnakých období predchádzajúcich rokov bol zaznamenaný 

pozitívny trend vývoja vo všetkých analyzovaných odvetviach. Vo všetkých kvartáloch roka 

2020, ako aj 1. kvartáli 2021 bol zaznamenaný nižší počet zaniknutých podnikateľských 

subjektov absolútne vo všetkých analyzovaných odvetviach. Na základe uvedeného možno 

konštatovať, že počas dvoch vĺn pandémie zaniklo menej podnikateľských subjektov ako 

v predpandemickom roku 2019. 

Tab. č. 23: Medziročné porovnanie počtu zaniknutých podnikateľských subjektov v SR 

podľa odvetví 

ODVETVIE 1Q 20 / 1Q 19 2Q 20 / 2Q 19 3Q 20 / 3Q 19 4Q 20 / 4Q 19 1Q 21 / 1Q 20 

Pôdohospodárstvo ↓ 13,27 % ↓ 8,15 % ↓ 7,02 % ↓ 11,01 % ↓ 33,15 % 

Priemysel ↓ 6,61 % ↓ 19,85 % ↓ 5,76 % ↓ 22,82 % ↓ 18,68 % 

Stavebníctvo ↓ 2,84 % ↓ 11,03 % ↓ 4,27 % ↓ 13,76 % ↓ 19,16 % 

Obchod ↓ 14,18 % ↓ 28,84 % ↓ 18,51 % ↓ 26,88 % ↓ 24,05 % 

Ubytovanie a stravovanie ↓ 11,66 % ↓ 36,85 % ↓ 18,77 % ↓ 23,34 % ↓ 27,70 % 

Doprava ↓ 13,46 % ↓ 50,85 % ↓ 3,83 % ↓ 6,46 % ↓ 11,26 % 

Informácie ↓ 1,08 % ↓ 14,09 % ↓ 4,52 % ↓ 3,05 % ↓ 1,91 % 

Obchodné služby ↓ 32,81 % ↓ 9,87 % ↓ 6,63 % ↓ 4,26 % ↓ 8,61 % 

Ostatné služby ↓ 8,44 % ↓ 30,42 % ↓ 14,36 % ↓ 8,02 % ↓ 20,00 % 

CELKOM 
↓ 16,26 % ↓ 20,65 % ↓ 8,57 % ↓ 14,28 % ↓ 17,17 % 

↓ 15,06 % – 

Zdroj: SBA na základe údajov ŠÚ SR 
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Záver 

Pandémia vyvolaná vírusom COVID-19 spôsobila rozsiahle ekonomické škody v mnohých 

krajinách sveta vrátane Slovenskej republiky. Svetová ekonomika meraná prostredníctvom 

ukazovateľa HDP poklesla v roku 2020 o 3,5 %, v krajinách EÚ dokonca o 6,6 %. Poklesu 

výkonnosti sa nevyhla ani Slovenská republika. V marci 2020, kedy bol na Slovensku oficiálne 

potvrdený prvý prípad výskytu ochorenia COVID-19, začala vláda SR prijímať viaceré 

protipandemické opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia. Približne v rovnakom čase, teda 

od marca 2020 prijímala vláda SR aj opatrenia, ktoré smerovali na podporu ekonomických 

subjektov za účelom stimulácie ekonomiky. 

Prvá vlna ochorenia postihla SR v prvej polovici roka 2020 – v mesiacoch marec až jún 

2020. Prijaté protipandemické opatrenia mali prevažne celoplošný charakter, ktorý sa prejavil 

najmä v obmedzení až úplnom zákaze stretávania sa33. Miestami, kde sa stretáva veľa ľudí sú 

najmä maloobchodné prevádzky a služby, ale i veľké podniky. Preto došlo k ich postupnému 

obmedzovaniu a uzatváraniu, čo malo vplyv na pokles celkového dopytu. Podobné obmedzenia 

súvisiace so snahou o spomalenie šírenia sa vírusu v krajinách EÚ prijali aj ostatné krajiny. 

Všetky tieto obmedzenia sa prejavili vo výkonnosti postihnutých krajín, ako aj krajín, ktoré síce 

neboli bezprostredne postihnuté pandémiou, avšak závislé od dodávok výrobkov a služieb 

z postihnutých krajín. Prvá vlna pandémie sa prejavila prepadom HDP SR, ako aj iných krajín 

EÚ vrátane krajín V4 – a to najmä v druhom štvrťroku 2020. V medziročnom porovnaní klesol 

HDP SR v roku 2020 (vyjadrený v bežných cenách) o 2,5 %. V druhom kvartáli 2020 bol 

zaznamenaný najvýraznejší pokles HDP - v porovnaní s druhým kvartálom 2019 dokonca až 

o 9,1 %. Výrazný pokles HDP v druhom štvrťroku 2020 bol vo významnej miere spôsobený 

poklesom priemyselnej produkcie, ktorá zaznamenala medzikvartálny prepad v druhom 

kvartáli o viac ako 30 % - predovšetkým v dôsledku uzatvárania prevádzok. Ochota investorov 

investovať sa príchodom pandémie znížila. V druhom kvartáli 2020 poklesol objem tvorby 

hrubého fixného kapitálu až o 14,8 %. Úroveň prepadu hrubého fixného kapitálu v SR 

zodpovedala EÚ27 či Poľsku, lepšie výsledky ako SR však zaznamenalo Česko aj Maďarsko. 

Spotreba domácností sa v druhom kvartáli medzikvartálne prepadla o 2,93 %. V porovnaní 

s Českou republikou, ktorá zaznamenala pokles spotreby v druhom kvartáli 2020 o 15 %, 

možno hodnotiť dosiahnutý výsledok pozitívne. Prvou vlnou pandémie bol výrazne zasiahnutý 

aj zahraničný obchod – predovšetkým v mesiacoch apríl a máj, kedy bol zaznamenaný najnižší 

objem dovezených a vyvezených tovarov a služieb za celý rok 2020. Klesol vývoz do Nemecka 

či do Českej republiky (dokonca o viac ako 10 %). Tento vývoj nie je prekvapujúci, vzhľadom 

na skutočnosť, že aj ostatné okolité krajiny zavádzali pomerne prísne reštrikčné opatrenia. 

Zmeny počas prvej vlny pandémie zaznamenali aj ďalšie makroekonomické ukazovatele ako 

je inflácia a miera zamestnanosti, resp. nezamestnanosti. Podľa ECB v eurozóne klesla 

priemerná inflácia z 1,2 % v roku 2019 na 0,3 % v roku 2020.34 Na Slovensku sa v mesiacoch 

marec – júl 2020 znížila inflácia z 2,4 na 1,8 %, pričom v tomto období najmenej rástli ceny 

v doprave (v uvedených mesiacoch dochádzalo k deflácii). Ďalšie odvetvie, kde sa prejavilo 

spomalenie inflácie vo výraznejšej miere, bol obchod - inflácia cien potravín a nealkoholických 

nápojov poklesla zo 4,3 na 2,1 %. Okrem cien v oblasti zdravia, ktoré jediné zaznamenalo 

výraznejšie zvýšenie inflácie (z 1,1 % v apríli na 3,5 % v júli 2020), všetky ostatné odvetvia 

zaznamenali mierny pokles alebo stabilizáciu v inflačnom vývoji. Medzi prvým a druhým 

kvartálom roku 2020, teda počas prvej vlny pandémie došlo podľa údajov ŠÚ SR k zníženiu 

                                                           
33 Toto opatrenie sa týkalo aj obmedzenia počtu zamestnancov na pracovisku, kde bol vysoký predpoklad rýchleho, 

komunitného šírenia sa ochorenia. 
34 ECB. 2021. Výročná správa ECB za rok 2020. Online. Dostupné na: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.sk.html  

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.sk.html
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počtu zamestnaných v hospodárstve SR z 2 552,3 na 2 504,5 tisíc obyvateľov, čo predstavuje 

pokles o 1,8 % zamestnancov. Najvyšší pokles počtu zamestnaných zaznamenali odvetvia 

obchodných služieb (pokles o 14,4 %, najviac v administratíve a podporných službách) 

a ostatných služieb (pokles o 12,1 %). Výrazný pokles počtu zamestnaných zaznamenali aj 

odvetvia obchod a ubytovanie a stravovanie (každé 4,2 %), priemyselná výroba (4,1 %) 

a poľnohospodárstvo (3,7 %). Miera nezamestnanosti na Slovensku sa podľa údajov ŠÚ SR 

počas prvej vlny pandémie medzikvartálne zvýšila zo 6 % (v 1. kvartáli 2020) na 6,6 % 

(v 2. kvartáli 2020)35. Od marca 2020, po vypuknutí pandémie, mohli podnikatelia využívať 

finančnú pomoc z MPSVaR SR určenú na podporu zamestnanosti a podnikania. Z marcovej 

pomoci36 najviac čerpali podniky v odvetví priemyslu (v opatrení 3A získali 15,1 % a v opatrení 

3B 19,1 % celkovej vyplatenej pomoci), obchodu (z opatrenia 1 získali 9 % pomoci) 

a ubytovania a stravovania (z opatrenia 1 získali 5,6 % celkovej vyplatenej pomoci). 

Zmeny vo svetovej ekonomike a prvá vlna pandémie mali vplyv na všetky podniky bez 

ohľadu na ich veľkosť. Takmer vo všetkých analyzovaných makroekonomických 

a mikroekonomických ukazovateľoch bol zaznamenaný negatívny trend vývoja – hrubá 

produkcia, pridaná hodnota, zisk, počet zamestnancov nefinančných korporácií i počet 

vzniknutých podnikateľských subjektov zaznamenal v agregovanej hodnote pokles. 

Pozitívnym vývojom sa vyznačoval iba ukazovateľ počtu zaniknutých podnikateľských 

subjektov, ktorý zaznamenal taktiež pokles. Vývoj hodnotených ukazovateľov sa v rámci 

jednotlivých veľkostných kategórií medzikvartálne mierne odlišoval. U mikropodnikov sa, 

na rozdiel od veľkých podnikov, prvá vlna pandémie neprejavila v plnej miere hneď v druhom 

štvrťroku – hrubá produkcia, pridaná hodnota aj zisk mikropodnikov v druhom štvrťroku, 

v porovnaní s prvým, vzrástol. Medzikvartálne však došlo k poklesu počtu zamestnancov, ako 

aj počtu vzniknutých podnikateľských subjektov. U malých a stredných podnikov došlo 

v druhom kvartáli 2020 už aj k poklesu hrubej produkcie a pridanej hodnoty. Zisk malých 

a stredných podnikov v druhom kvartáli 2020 medzikvartálne však vzrástol. Odlišným 

vývojom sa vyznačovali veľké podniky, ktoré zaznamenali počas prvej vlny pandémie výrazný 

prepad všetkých relevantných ukazovateľov. Na základe uvedeného tak možno konštatovať, že 

prvá vlna pandémie mala najnepriaznivejší dopad práve na veľké podniky. 

Pri pohľade na odvetvové zmeny počas prvej vlny pandémie je z analyzovaných 

ukazovateľov zrejmé, že iba v odvetví obchodu došlo v priebehu druhého štvrťroka roku 2020 

(v porovnaní s prvým) k zvýšeniu hodnôt všetkých analyzovaných ukazovateľov okrem počtu 

vzniknutých podnikateľských subjektov. V odvetviach stavebníctvo a obchodné služby sa 

medzikvartálne zvýšila hrubá produkcia, pridaná hodnota a zisk, ale poklesol počet 

zamestnancov, ako aj počet vzniknutých podnikateľských subjektov. V pôdohospodárstve 

došlo počas prvej vlny pandémie k medzikvartálnemu zvýšeniu v ukazovateľoch hrubá 

produkcia, počet zamestnancov i počet vzniknutých podnikateľských subjektov, mierne 

poklesla však pridaná hodnota a prehĺbila sa strata z prvého štvrťroka 2020. Spomedzi 

analyzovaných odvetví mala prvá vlna pandémie najvýraznejší dopad na podniky pôsobiace 

v odvetví priemyslu, ubytovania a stravovania a v oblasti dopravy. 

Tretí štvrťrok roku 2020 znamenal pre podniky na Slovensku mierne oživenie. Okrem miery 

nezamestnanosti, ktorá sa zvýšila aj počas mesiacov júl – september 2020 (zo 6,6 na 7,2 %) sa 

hodnoty v ostatných ukazovateľoch vyvíjali pozitívne. HDP sa medziročne zvýšilo a dosiahlo 

hodnotu 99,6 % HDP minulého roka, pričom narástla aj hodnota všetkých kľúčových zložiek 

HDP. Inflácia sa zvýšila z 0,9 na 1,5 % a počet zamestnaných v hospodárstve SR sa zvýšil 

                                                           
35 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/pr0901qs/v_pr0901qs_00_00_00_sk  
36 Všetky údaje o Prvej pomoci Slovensku (priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám) sú čerpané 

z dokumentu Inštitútu sociálnej politiky MPSVaR SR a sú spracované k 02.05.2021. 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/pr0901qs/v_pr0901qs_00_00_00_sk
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celkom o 24,9 tisíc. V rámci podnikovej ekonomiky boli na tom počas tretieho kvartálu 2020 

najhoršie mikropodniky, ktoré zaznamenali v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 iba nárast 

hrubej produkcie a počtu vzniknutých podnikateľských subjektov. Všetky ostatné analyzované 

ukazovatele zaznamenali pokles. Najviac sa darilo malým podnikom, ktoré zaznamenali 

medzikvartálny nárast hrubej produkcie, pridanej hodnoty, zisku a aj počtu zamestnancov. 

Obdobným vývojom sa vyznačovali aj stredné a veľké podniky, tie však časť svojich 

zamestnancov prepúšťali aj v treťom kvartáli, čo sa prejavilo poklesom ukazovateľa počtu 

zamestnaných osôb. Vo všetkých ostatných ukazovateľoch došlo k zlepšeniu. 

V odvetvovom členení bol počas tretieho kvartálu 2020 zaznamenaný rast hodnoty 

ukazovateľa hrubá produkcia, pridaná hodnota a zisk vo všetkých odvetviach s výnimkou 

obchodných služieb. Tieto zaznamenali počas mesiacov júl – september 2020 vo všetkých 

analyzovaných ukazovateľoch pokles hodnoty. Rozdielne sa v podnikoch podľa odvetvovej 

klasifikácie vyvíjali počty zamestnancov. Počet zamestnancov zvýšili podniky v odvetví 

stavebníctvo, obchod, doprava a ostatné služby. Ostatné odvetvia vykázali mierny pokles počtu 

zamestnaných. Zmiernenie opatrení významne napomohlo aj podnikom pôsobiacim v odvetví 

ubytovanie a stravovanie, ktorým sa v treťom štvrťroku podarilo aspoň čiastočne 

vykompenzovať straty spôsobené prvou vlnou pandémie. 

Druhá vlna pandémie, ktorá sa na Slovensku začala masívne rozširovať začiatkom 

septembra 2020 nemala na podnikovú ekonomiku tak výrazný dopad ako prvá vlna, 

pre svoje niekoľkomesačné trvanie však veľmi nepriaznivo pôsobila na niektoré vybrané 

sektory – predovšetkým v dôsledku obmedzenia mobility ľudí. Skutočnosť, že druhá vlna 

pandémie nepostihla všetky odvetvia podnikovej ekonomiky (vrátane priemyslu) je jedným 

z dôvodov, prečo sa druhá vlna neprejavila tak výrazným poklesom makroekonomických 

a mikroekonomických ukazovateľov SR. Napriek nástupu druhej vlny ochorenia spôsobenej 

vírusom COVID-19 sa HDP na Slovensku do konca roka 2020 dostal nad úroveň z roka 2019 

a prvý kvartál roka 2021 bol o 0,8 p. b. vyšší ako HDP vyprodukovaný v predchádzajúcom 

roku. S výnimkou konečnej spotreby domácností, ktorá ako na konci roka 2020, tak aj 

začiatkom roka 2021 zaznamenala mierny pokles, ostatné zložky HDP zaznamenali v každom 

štvrťroku nárast. Do konca roka 2020 sa stabilizovala aj inflácia na úroveň 1,6 %, v januári 

2021 krátkodobo poklesla na 0,7 % v januári, avšak v priebehu prvej polovici roka 2021 rástla 

až dosiahla 2 % v máji. Zamestnanosť na Slovensku v poslednom štvrťroku vzrástla oproti 

predchádzajúcemu o 0,4 % a začiatkom roka 2021 nastal v zamestnanosti mierny pokles, 

a to o 1,5 %. Najväčší pokles počtu zamestnancov v hospodárstve SR koncom roka 2020 

a v prvom štvrťroku 2021 zaznamenalo odvetvie ubytovanie a stravovanie, kde po miernom 

raste počtu zamestnancov v 3.Q 2020, ich počet poklesol o 6,1 % a začiatkom roka 2021 

dokonca o 21 %. Z odvetvia ostatné služby najvýraznejší medzikvartálny pokles zaznamenalo 

umenie, zábava a rekreácia, kde sa počet zamestnancov znížil v 4.Q o 2,4 % a v 1.Q 2021 

dokonca o 15,6 %.  O 2,1 % poklesol medzikvartálny počet zamestnancov koncom roka 2020 

v administratívnych a podporných službách a začiatkom roka sa medzikvartálny pokles ešte 

zvýšil na 7,3 %. Z ostatných odvetví zaznamenalo negatívny vývoj zamestnanosti odvetvie 

doprava (medzikvartálny pokles v 4.Q o 2,4 % a v 1.Q 2021 o 3,2 %) a odvetvie priemyslu, kde 

počet zamestnancov poklesol v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom len v 1.Q 2021, 

a to o 2,7 %. Miera nezamestnanosti sa v mesiacoch október – december 2020 pohybovala 

na úrovni 7 % a tento stav sa udržal aj začiatkom roka 2021. 

Vývoj ukazovateľov hodnotiacich stav podnikovej ekonomiky sa v druhej polovici roka 

2020, aj napriek druhej vlne pandémie, vyvíjal prevažne priaznivo. Mikropodniky zaznamenali 

v štvrtom štvrťroku medzikvartálny nárast hrubej produkcie, pridanej hodnoty, počtu 

zamestnancov i počtu vzniknutých podnikateľských subjektov, poklesol však ich zisk. 

U malých podnikov došlo medzikvartálne k poklesu všetkých hodnotených ukazovateľov 
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okrem hrubej produkcie, ktorá medzikvartálne vzrástla. Vývoj ukazovateľov stredných 

a veľkých podnikov mal obdobný priebeh. Ako stredné, tak aj veľké podniky sprevádzal 

medzikvartálny nárast hrubej produkcie, pridanej hodnoty, avšak pokles zisku. Odlišným 

vývojom sa vyznačoval len ukazovateľ počtu zamestnancov – zatiaľ čo veľké podniky 

zamestnávali v štvrtom štvrťroku viac ako v treťom, malé podniky menej. 

Pôdohospodárstvo, stavebníctvo a ubytovanie a stravovanie patria medzi odvetvia s vyššou 

mierou sezónnosti ako je tomu v prípade iných odvetví, čo sa prejavilo aj v hodnotených 

ukazovateľoch. Kým v pôdohospodárstve sa koncom roka 2020 znížila hrubá produkcia, 

pridaná hodnota aj počet zamestnancov, v stavebníctve došlo k poklesu len v ukazovateli počtu 

zamestnancov. Spomedzi všetkých analyzovaných odvetví zanechala druhá vlna najvýraznejšie 

dopady na podnikoch pôsobiacich v odvetví ubytovanie a stravovanie, ktoré vo všetkých 

analyzovaných ukazovateľoch vykázalo pokles hodnoty. Najvýraznejšie sa nepriaznivá situácia 

a protipandemické opatrenia podpísali pod pridanú hodnotu, ktorá sa v porovnaní s tretím 

štvrťrokom prepadla v ubytovaní a stravovaní o viac ako polovicu. V dôsledku prijatých 

opatrení sa podniky pôsobiace v ubytovaní a stravovaní dostali v štvrtom štvrťroku opäť 

do straty, ktorá sa v prvom kvartáli 2021 ešte viac prehĺbila. 

Na základe výsledkov analýzy možno konštatovať, že pandémia koronavírusu mala v roku 

2020 nepriaznivý dopad na podnikovú ekonomiku SR takmer vo všetkých analyzovaných 

aspektoch – od hrubej produkcie, pridanej hodnoty, zisku, počtu zamestnancov až po počet 

vzniknutých podnikateľských subjektov. Napriek tomu, že prijaté podporné opatrenia 

významnou mierou prispeli k zmierneniu dopadov pandémie, ktoré sa prejavilo znížením počtu 

zaniknutých podnikateľských subjektov, ekonomická výkonnosť podnikateľských subjektov 

v SR poklesla - hrubá produkcia nefinančných korporácií v roku 2020 medziročne poklesla 

o 5,97 %, pridaná hodnota o 1,64 %, zisk o 11,89 %, počet zamestnancov zamestnaných 

v podnikovej ekonomike o 2,62 % a počet vzniknutých podnikateľských subjektov o 2,01 %. 

Dopady pandémie však vplývali na podnikateľské subjekty rozdielne. Prvá vlna pandémie mala 

spomedzi všetkých odvetvových kategórií najvýraznejší dopad na priemyselné 

podniky, podniky pôsobiace v ubytovaní a stravovaní, doprave a podniky poskytujúce 

ostatné služby. Spomedzi veľkostných kategórií zasiahla prvá vlna pandémie najviac veľké 

podniky - pôsobiace predovšetkým v priemysle, ktorý tvorí významnú časť hrubého domáceho 

produktu SR. Napriek výraznému poklesu sa však po uvoľnení opatrení spamätali veľké 

podniky, ako aj ďalšie podniky pôsobiace v priemysle, relatívne rýchlo. Mikropodniky a malé 

podniky sa spamätávali z dôsledkov prvej vlny pandémie oveľa pomalšie. S uvoľnením 

opatrení sa hospodárska situácia podnikateľských subjektov zlepšila - v treťom kvartáli 2020 

došlo k výraznému zvýšeniu hrubej produkcie, pridanej hodnoty i zisku, avšak počet 

zamestnancov naďalej pozvoľna klesal. Príchod druhej vlny pandémie, žiaľ, netrval dlho a opäť 

sa podpísal pod zhoršenie hospodárskych výsledkov – predovšetkým v dôsledku 

opätovného sprísnenia opatrení. Druhá vlna však nevplývala na všetky podnikateľské subjekty 

rovnako - jej dopady sa prejavili predovšetkým u podnikateľských subjektov pôsobiacich 

v odvetviach s najväčším rizikom prenosu ochorenia. Práve tieto podniky museli čeliť 

reštrikciám, ktoré čiastočne alebo úplne obmedzovali ich podnikateľskú činnosť. Druhá vlna 

pandémie tak mala najväčší dopad na mikropodniky a podniky pôsobiace v odvetviach 

ubytovanie a stravovanie, doprava a ostatné služby. 
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