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Vážení autoškoláci, Predpokladám, že aj Vy pozorne sledujete dianie na Slovensku ale aj v
Európe. Z pripravených opatrení ešte ale neznamená, že sa situácia zlepšila, ale naopak, ešte
nejaký čas budú obmedzenia a tým vláda chce pomáhať firmám a živnostníkom. V najbližších
dňoch budú upresnené spôsoby konkrétne postupy a my ich samozrejme budeme uverejňovať
na našej stránke.

Nižšie je uverejnená celá správa:

Vláda pripravila prvé rýchle opatrenia na pomoc ekonomike 29.03.2020 Bratislava 29. marca
(TASR) - Vláda pripravila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou
nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvaných Prvá pomoc zamestnancom, firmám a
živnostníkom. Informoval o tom v nedeľu premiér Igor Matovič (OĽaNO) s predstaviteľmi
ostatných koaličných strán. Štát napríklad plánuje preplatiť 80 % platu zamestnancov vo
firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Takisto poskytne príspevky pre živnostníkov a
zamestnancov podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Vláda poskytne aj bankové
záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne, aby boli schopné refinancovať podnikateľov za
výhodných podmienok. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú
dobu 55 % ich hrubej mzdy. Vláda pripravila aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri
poklese tržieb o viac ako 40 % a odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako
40 %. Podnikatelia si budú môcť tiež započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA

A ešte jedna poznámka na adresu e-learningu.

Táto forma sa používa na náhradu vyučovania už v rozpracovaných kurzoch a začínanie
nových kurzov s tým, že štartujeme e-learningom nie je v súlade s legislatívou. A potom po
odučení 20% bude aj praktický výcvik? Ako... e-learningom? Videom? Herným simulátorom na
PC? A čo skúška? V tejto situácii, keď sú naše prevádzky povinne uzavreté,bude podpora
počas doby nečinnosti. Teda akonáhle sa dostaneme do povolených činností, nebude ani
podpora miezd zamestnancov, živnostníkov. Teda buďme trpezliví a ak to situácia umožní,
spustíme výcvik pri dodržaní určených podmienok a obmedzení. Kombinácia nie je možná.
Nikto to nevie uhádnuť kedy a ani za akých podmienok.
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