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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Téma: Formulácia ekonomických problémov súčasnosti 

 

Krátka anotácia: 

 Aktualizácia témy v súvislosti s ekonomickými dopadmi pandémie koronavírusu 

 Ako pomáha štát 

 Diskusia 

 

 

 

Kľúčové slová:  

tzv. kurzarbeit, príspevok pre živnostníkov, dotácie na nájomné, príspevok pre podniky 

v cestovnom ruchu a gastronómii 



 Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Témy stretnutia:  

 Formulácia ekonomických problémov súčasnosti 

 

 Diskusia a výmena skúseností učiteľov 

 

Ekonomické problémy súčasnosti 

 

 Všetky krajiny Európskej únie pocítili hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu. 

Najviac postihnutými rezortmi sú cestovný ruch, gastronómia, kultúra. Naopak, darilo sa e-

shopom. Negatívny dopad mala pandémia aj na podnikateľov a živnostníkov, ktorí 

zaznamenali výrazné poklesy svojich príjmov. Zatvorené prevádzky predstavovali hrozbu 

zvyšovania nezamestnanosti a poklesu príjmov domácnosti. Krajiny EÚ zaviedli viacero 

druhov opatrení a ekonomických kompenzácií dopadov koronakrízy. Opatrenia v slovenskej 

ekonomike sú síce porovnateľné s tými, ktoré boli prijaté v iných krajinách, zásadný rozdiel 

však podnikatelia vidia v rýchlosti, akou vláda prijíma opatrenia a tiež v predvídateľnosti 

podmienok. 

Ako pomáha štát 

 Príspevok na mzdy zamestnancov, tzv. kurzarbeit – tento inštitút funguje v Nemecku 

a Rakúsku roky. Slovensko ho zaviedlo v rámci balíka Prvej pomoci a po prijatí nového 

zákona bude toto opatrenie platiť aj do budúcnosti. Cieľom je pomôcť zamestnávateľom, 

ktorí sa ocitnú v mimoriadnej situácii, keď pre zamestnancov nemajú prácu. Vďaka novému 

zákonu bude na náklady zamestnávateľov na mzdy zo 60 percent prispievať štát. Peniaze 

budú vyplácané z fondu zamestnanosti. Negatívom je, že SZČO nakoniec zo zákona vypadli. 

 

 Ďalším opatrením bola možnosť podnikateľov požiadať o odpustenie sociálnych odvodov, 

avšak len pri poklese tržieb o viac ako 40 percent a len za jeden mesiac. Následne môžu 

podnikatelia požiadať o odklad zaplatenia odvodov. 

 

 

 Ministerstvo financií odsunulo tiež termín na podanie daňových priznaní za rok 2019 až na 

jeseň a zmiernilo podmienky, za ktorých môžu podnikatelia požiadať o odloženie splatnej 

dane. 

 

 Medzi prijaté opatrenia patria aj príspevok pre živnostníkov pri poklese príjmu, dotácie na 

nájomné, ktorých výška závisí od toho, koľko nájomcovi odpustí prenajímateľ, či príspevok 

pre podniky v cestovnom ruchu a gastronómii. 

 

 



 

 

ZDROJE:  

 Raábová, M. 2021. Ako pomáha štát. INDEX/mesačník/ročník XXVIII. Vydavateľ Petit 

Press. Apríl 2021 

 

Diskusia a výmena skúseností 

 

 Na zasadnutí učitelia diskutovali o predchádzajúcom texte. Zhodli sa, že je nevyhnutné 

aktualizovať témy v súvislosti s meniacou sa ekonomickou realitou.  

 

 Učitelia navrhli využiť odborný text na odskúšanie metódy komparácie vo výukovom procese 

finančnej gramotnosti. 

12. Závery a odporúčania: 
 

 Motivovať žiakov k záujmu o spoločenské dianie. Odporúčať im vhodné dokumenty 

a literatúru k téme finančná gramotnosť. Upozorniť ich na nové vzdelávacie programy vo 

verejno-právnej RTVS a TA3 s tematickou finančnej gramotnosti.  
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