
                                                       

 
   
         
                                            Bratislava, 6. 4. 2020 
 
 
Na základe výzvy AZZZ SR z 3.4.2020 Vám posielame odpovede na položené otázky  
a akútne požiadavky za náš zväz ZZGK: 
 
SÚHRNNÉ POŽIADAVKY, ktoré platia nielen pre členov nášho zväzu, ale aj všeobecne, aby 
sa nezastavili nastavené podnikateľské procesy, výroba a obchod. 
 

1. Prijať opatrenie, aby všetky inštitúcie verejnej a štátnej správy, štátne podniky, 
rozpočtové a príspevkové organizácie a podniky s majetkovou účasťou štátu začali 
okamžite plniť svoje záväzky za už dodané tovary a služby a uhradili ich v 
dohodnutom termíne. Rovnako, aby uhradili všetky svoje staré splatné pohľadávky, 
prípadne by sa aj skrátili splatnosti faktúr. 
 

2. Zaviazať všetky štátne inštitúcie, aby v prípade nemožnosti aktuálneho plnenia nimi 
objednaných a zazmluvnených  tovarov a služieb zo strany ich dodávateľov tieto 
zmluvy resp. objednávky nerušili, ale len posunuli čas ich plnenia  po dohode s 
dodávateľom na najbližší možný termín. 
 

3. Zaviazať všetky štátne inštitúcie, aby začali urýchlene uzatvárať a podpisovať 
zmluvy pri riadne vypísaných a už vyhodnotených verejných obstarávaniach, 
nakoľko zdĺhavé procesy uzatvárania zmlúv spôsobujú dlhodobú neistotu 
zamestnávateľov (napr.  v stavebnom sektore a iné) pričom to má dopad na 
nezamestnanosť, čerpanie eurofondov, zlepšovanie infraštruktúry SR a pod., čo sú 
strategické priority SR. 
 

4. Upraviť platbu DPH len z uhradených faktúr (minimálne na toto  prechodné 
obdobie). Pre malé firmy (ale aj väčšie) s menším obratom by to bola to výrazná 
ekonomická pomoc, pretože to je dôležitá položka (cash flow) v rámci mesačného 
fungovania firmy a keď nie sú faktúry uhradené môže byť aj likvidačná. Inými 
slovami treba pomôcť udržať likviditu firiem (cash flow) napríklad aj odkladom 
platieb DPH a taktiež DPPO (min. 3 mesiace s následným 12 – mesačným 
rozpočítaním) a to celoplošne. 
 

5. Úprava a flexibilita pracovného času pre podnikateľské subjekty, ktoré pracujú 
s časti aj sezónne (napr. stavebné firmy, geodeti, služby a pod.) Zákonník práce 
striktne vymedzuje týždenný resp. mesačný fond pracovného času. Upraviť 
Zákonník práce tak, aby sa pre tieto subjekty povolilo stanoviť a uzatvoriť objem 
fondu pracovného času zamestnancov na celý kalendárny rok.  
 

6. Zavedenie inštitútu „Kurzarbeit“ modifikovaného pre podnikateľské subjekty, ktoré 
realizujú práce formou služby (napr. projekčné, geodetické, geologické a iné) pre 
práce na vyhradených „štátnych“ zákazkách (strategické stavby diaľnic, železníc, 
elektrárne a pod...), kde štát podľa svojej potreby preruší, pozdrží alebo rozhodne 
o uzavretí týchto stavieb (napr. na určitý čas), aby mohol vyčísliť takýto subjekt 
danú stratu a následne si ju mohol napr. uplatniť ako zrážku z DPH na konci roka. 
Prípadne by mohol skrátiť pracovný čas na 60% a 40% by uhrádzal štát.    



 
7. Úprava uznateľných podmienok, flexibilita pracovného času a miesta výkonu práce 

pre podnikateľské subjekty, ktoré zaviedli inštitút „home office“. Nastavenie daňovo 
uznateľných balíčkov benefitov pre zamestnanca, ktorý vykonáva prácu z domu 
s ohľadom na nižšie náklady zamestnávateľa (bez pridelenia auta, nižšia spotreba 
energie, nižšie nároky na pracovné vybavenie a pracovné prostredie, on line 
pripojenie a pod.) Pre subjekty, ktoré nezatvorili svoje prevádzky počas pandémie 
COVID-19 schváliť jednorázový príspevok štátu na nákup ochranných pracovných 
prostriedkov a dezinfekcie vo výške cca 100€. 

 

Pripájame ešte odpovede k predmetným otázkam. 

 

1. Na základe všetkých dostupných a známych informácií potrebujeme odhad, ako dlho sú 
schopné spoločnosti združené vo Vašej organizácii schopné fungovať v súčasnom krízovom 
režime? (maximálne mesiac, dva, tri atď.,) 
 
Samozrejme to závisí od veľkosti a oblasti pôsobnosti tej ktorej spoločnosti, 
združujúcej sa v oblasti geodézie a kartografie. Ale ak by sme to mohli obecne 
zhrnúť, tak to odhadujeme na maximálne 1-2 mesiace. 
 

2. Či a v akom rozsahu budú prepúšťať zamestnancov? (kedy budú nútené pristúpiť 
k prepúšťaniu a aké percento zamestnancov budú nútené prepustiť? 
 
Pravdepodobne záleží od rýchlosti prijatia vládnych opatrení, ich kvality ako aj dĺžky 
trvania aktuálnej situácie. Odhadujeme to orientačne za približne 2-3 mesiace, 
a bude sa to týkať minimálne 20% zamestnancov. 
  

3. Aký očakávajú vplyv súčasnej krízy na ich príjmy? (napr. pokles o max. 10%, 20% atď.) 
 
Mnohé z firiem, združujúcich sa v oblasti geodézie a kartografie už zaznamenávajú 
určitý pokles svojich tržieb a dopady tejto krízy. Naplno sa ale prejavia až 
v dlhodobejšom časovom horizonte. Odhadujeme to orientačne na 20 – 30%. 
V prípade, že vláda SR neprijme urýchlene nové a zásadné kladné rozhodnutia 
a prístupy k investíciam najmä v infraštruktúre, od ktorých je závislé celé 
fungovanie stavebného sektora, ale aj pozemkové úpravy a ďalšie práce vo 
verejnom záujme, tak to odhadujeme aj na pokles vo výške až 50%.   

 

 

Ďakujeme a zostávame s pozdravom 

 

 

 

  

                      
                                              Ing. Matej Vagač 

                                                                generálny sekretár ZZGK 
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