
 

 

 

 

SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI 

Odbor služieb zamestnanosti 

 

Informácia o možnostiach využitia príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu 

práce pre zamestnávateľov podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a  o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(Výšky príspevkov uvádzané v tomto materiáli sú platné len pre rok 2015!) 

Poskytovanie príspevkov pre zamestnávateľov na podporu vytvárania nových pracovných 

miest alebo na  podporu udržania existujúcich pracovných miest sa realizuje prostredníctvom 

územne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“) podľa zákona      

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako aktívne opatrenia na trhu práce (AOTP). V 

zmysle uvedeného je možné zo strany zamestnávateľa využiť nasledovné nástroje a príspevky: 

 

1. Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca - § 47 zákona 

Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca (ďalej len „vzdelávanie“) podľa § 47 zákona 

vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov 

podľa osobitného predpisu, ktorým je Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 

vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 

zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 181/1 dňa 26. 6. 2014 (ďalej len „nariadenie 

Komisie č. 651/2014“). 

Vzdelávanie sa uskutočňuje v pracovnom čase a je prekážkou v práci na strane zamestnanca; za 

toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného 

zárobku. Mimo pracovného času sa vzdelávanie uskutočňuje len vtedy, ak je to nevyhnutné 

vzhľadom na spôsob jeho zabezpečenia.  

Na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok, jeho poskytnutie posudzuje výbor pre 

otázky zamestnanosti úradu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona.  

Úrad môže na základe uzatvorenej písomnej dohody poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na 

vzdelávanie najviac vo výške ustanovenej nariadením Komisie č. 651/2014, ak po ich skončení 

bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov; alebo ak 

sa vzdelávanie uskutočňuje ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému 

prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie. 

Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca 

uzatvorená podľa § 47 ods.3 zákona obsahuje  

a) zameranie vzdelávania, 

b) dĺžku trvania vzdelávania vrátane dátumu začatia a skončenia, 

c) kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka, 

d) výšku úhrady oprávnených nákladov, 

e) podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov, 

f) podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody, 

g) ďalšie dohodnuté náležitosti. 
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Maximálna výška pomoci jednému prijímateľovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne  2 mil. €  

na  jeden vzdelávací projekt. 

Príspevok na vzdelávanie sa poskytuje na základe dohody uzatvorenej s úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny formou refundácie na základe predložených dokladov preukazujúcich 

výšku oprávnených výdavkov (oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnávateľa, 

ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s realizáciou vzdelávania). 

Finančné prostriedky na vzdelávanie môžu byť poskytnuté v maximálnej intenzite v zmysle 

Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania 

a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím 

v platnom znení (ďalej len „schéma pomoci“). Základná intenzita pomoci, t. j. výška pomoci 

pri vzdelávaní je 50 % oprávnených výdavkov. Intenzita pomoci sa môže zvýšiť až na 

maximálnu intenzitu pomoci 70 %, a to o: 

 10 %, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo 

znevýhodneným pracovníkom, 

 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, 

 20 %, ak sa pomoc poskytuje malým podnikom. 

Oprávnené výdavky zamestnávateľa, ktorý nevykonáva hospodársku činnosť sú stanové  

v zmysle § 48 a § 48a zákona. 

Viac informácii nájdete na: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-

opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-

prace-zamestnancov-47.html?page_id=292698 . 

 

2. Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie - § 50 zákona 

Úrad môže poskytnúť  príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme 

do pracovného pomeru znevýhodneného UoZ vedeného v evidencii UoZ najmenej tri mesiace, 

ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.  

Príspevok slúži na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje na 

zamestnávanie znevýhodneného UoZ, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie 

poskytnutý príspevok na § 50j, § 56a a 60.  

Znevýhodnený UoZ podľa § 8 zákona je definovaný na konci tohto materiálu v časti Niektoré 

základné pojmy v zmysle zákona. 

Mesačná výška príspevku je: 

 v bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej 

ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona (t.j. súčtu priemernej mzdy zamestnanca v 

hospodárstve SR za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné 

poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 

platené zamestnávateľom), vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.  

V roku 2015 je príspevok v bratislavskom kraji najviac 283,24 €. 

 v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 

celoslovenský priemer v predchádzajúcom kalendárnom roku, 30 % z celkovej ceny práce 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace-zamestnancov-47.html?page_id=292698
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace-zamestnancov-47.html?page_id=292698
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace-zamestnancov-47.html?page_id=292698
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zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, vypočítanej  

z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí 

štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje.  

V roku 2015 je príspevok v týchto okresoch najviac 339,88 €. 

 v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský 

priemer v predchádzajúcom kalendárnom roku, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, 

najviac 40 % z celkovej ceny práce podľa §-u 49 ods. 4 zákona, vypočítanej z priemernej 

mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.  

 V roku 2015 je príspevok v týchto okresoch najviac 453,18 €. 

Forma pomoci: štátna pomoc podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

(schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších dodatkov). 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom a zamestnávateľom najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného 

UoZ, ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej 24 mesiacov, sa príspevok poskytuje najdlhšie 

počas 24 kalendárnych mesiacov. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako 

je ustanovený týždenný pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti. 

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý 

príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania 

príspevku. Ak zamestnávateľ nesplní túto povinnosť, je povinný vrátiť úradu pomernú časť 

poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené 

pracovné miesto. 

Na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok, jeho poskytnutie posudzuje výbor pre 

otázky zamestnanosti úradu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona.  

Príspevok môže poskytnúť úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné 

miesto. Pri podaní žiadosti o príspevok úrad informuje žiadateľa o všetkých náležitostiach 

potrebných pre posúdenie predloženej žiadosti. 

Viac informácii k tomuto príspevku, ako aj žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu 

zamestnávania znevýhodneného UoZ a iné dôležité dokumenty nájdete na: 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-

pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-znevyhodneneho-uchadzaca-o-

zamestnanie-50.html?page_id=293050 

 

3. Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j 

zákona 

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru na určitú 

dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak má viac ako 50 rokov alebo nižšie ako stredné odborné 

vzdelanie alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie dlhšie ako 12 mesiacov. Pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu 

polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne 

požiada. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o 

zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok na podporu 

zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na udržanie občana so 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-znevyhodneneho-uchadzaca-o-zamestnanie-50.html?page_id=293050
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-znevyhodneneho-uchadzaca-o-zamestnanie-50.html?page_id=293050
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-zamestnavania-znevyhodneneho-uchadzaca-o-zamestnanie-50.html?page_id=293050
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zdravotným postihnutím v zamestnaní a príspevok na úhradu prevádzkových nákladov 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov. 

Príspevok možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je obec alebo samosprávny kraj alebo 

právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj. 

Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej 

ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 

za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 

príspevok poskytuje. Pre rok 2015 je to najviac 679,77 EUR. 

Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho 

opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch 

rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru. 

Forma pomoci: pre právnické osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec 

alebo samosprávny kraj môže byť poskytnutá štátna pomoc (iba pokiaľ ide o hospodársku 

činnosť) podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma DM č. 16/2014 

v znení jej neskorších dodatkov). 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje 

zamestnávateľovi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode 

zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto. 

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, 

dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. 

Viac informácii k tomuto príspevku, ako aj žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu 

zamestnávania znevýhodneného UoZ a iné dôležité dokumenty nájdete na: 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-

pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-

50j.html?page_id=292497 

 

4.  Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní - § 51a zákona 

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do 

pracovného pomeru UoZ, ktorý je: 

- občanom mladším ak 25 rokov veku, vedeným v evidencii UoZ najmenej tri mesiace, 

alebo  

- občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii UoZ najmenej šesť mesiacov, 

a ktorý pred prijatím na vytvorené pracovné miesto  nikdy nemal pravidelne platené 

zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného 

pracovného času a ako zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.  

Pravidelne platené zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe 

nasledujúcich mesiacov, podľa §8 odsek 2 zákona o službách zamestnanosti. 

Mesačná výška príspevku je 

a) v bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné 

poistenie, poistného na sociálne poistenie a  povinných príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac 30 % 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-rozvoja-miestnej-a-regionalnej-zamestnanosti-50j.html?page_id=292497
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priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. 

V roku 2015 je príspevok v bratislavskom kraji najviac 251,40  €. 

b) v ostatných krajoch 

1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako 

je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 

v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 

% priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí 

štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje. 

V roku 2015 je príspevok v týchto okresoch najviac 419,00  €. 

2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 

celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 

v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 

60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí 

štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje.  

V roku 2015 je príspevok v týchto okresoch najviac 502,80  €. 

Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný 

pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa 

pomerne kráti. 

Forma pomoci: štátna pomoc podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

(schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších dodatkov) alebo podľa Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie 

znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím.  

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí 

pracovné miesto. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom a zamestnávateľom najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 

kalendárnych mesiacov. 

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý 

príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania 

príspevku.  

Ak zamestnávateľ nesplnil túto povinnosť, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého 

príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval pracovné miesto.  

Na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok, jeho poskytnutie posudzuje výbor pre 

otázky zamestnanosti úradu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona.  

Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie UoZ, na ktorého zamestnávanie bol na to isté 

obdobie poskytnutý príspevok na: 

 podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ (§ 50), 

 podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j), 

 na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a), 

 na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na     

úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60). 

Viac informácii k tomuto príspevku, ako aj žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu 

zamestnávania znevýhodneného a iné dôležité UoZ dokumenty nájdete na: 
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http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-

pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-

platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400 

 

3. Príspevok na dopravu do zamestnania - § 53b zákona 

Príspevok môže poskytnúť zamestnávateľovi úrad na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak 

zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z 

dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná 

vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno 

poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa § 60 zákona (t. j. 

príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a 

na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov). 

Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, jeho poskytnutie posudzuje výbor pre otázky 

zamestnanosti úradu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona.  

Forma pomoci: štátna pomoc podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

(schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších dodatkov). 

Viac informácii k tomuto príspevku, ako aj Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu 

zamestnávania znevýhodneného UoZ a iné dôležité dokumenty nájdete na: 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-

pre-zamestnavatela/prispevok-na-dopravu-do-zamestnania-53b.html?page_id=293057 

 

Nástroje a opatrenia na podporu  zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím 

Podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ďalej aj „OZP“) v rámci aktívnej 

politiky trhu práce upravuje zákon službách zamestnanosti v ôsmej časti. Podrobné informácie 

nájdete aj na:  

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-

prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317 

Zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím môže byť výhodou pre zamestnávateľa, 

ktorý si zriadi chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. 

 

5. Chránená dielňa a chránené pracovisko - § 55 zákona 

 

Zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej aj „CHD/CHP“) je možné 

dvomi spôsobmi: 

 bez poskytnutia príspevku na zriadenie CHD/CHP tak, že príslušný subjekt po splnení 

ustanovených podmienok  podľa § 55 zákona získa postavenie (štatút) CHD/CHP,  

 s využitím možnosti poskytnutia príspevku na zriadenie CHD/CHP (§ 56 zákona). 

Priznanie postavenia CHD/CHP upravuje § 55 zákona. Vyplýva z neho, že je možné zriadenie 

aj takých CHD/CHP, v ktorých nemusia byť zamestnaní len občania so ZP, ktorí boli predtým 

evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, ale aj občania so ZP mimo evidencie UoZ. Ak sa však 

požaduje na zriadenie CHD/CHP aj príspevok na zriadenie podľa § 56 zákona, v takom prípade 

sa na zriadené pracovné miesto v CHD/CHP musí prijať UoZ, ktorý je OZP, vedený v 

evidencii UoZ najmenej jeden mesiac. 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-podporu-vytvorenia-pracovneho-miesta-v-prvom-pravidelne-platenom-zamestnani-51a.html?page_id=465400
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-dopravu-do-zamestnania-53b.html?page_id=293057
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/prispevok-na-dopravu-do-zamestnania-53b.html?page_id=293057
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=13317
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CHD/CHP sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou (PO/FO), na 

ktorých sú zamestnaní OZP v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na 

otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa OZP zaškoľujú alebo pripravujú na 

prácu. Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú na týchto pracoviskách 

prispôsobené zdravotnému stavu OZP. 

CHD je pracovisko, na ktorom PO/FO zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre OZP a na 

ktorom pracuje najmenej 50 % OZP. 

CHP je pracovisko, na ktorom PO/FO zriadi pracovné miesto pre OZP, na ktorom OZP 

prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ), pričom pracovné miesto sa nevytvára          

v CHD. 

O priznanie postavenia CHD/CHP môže písomne požiadať právnická PO/FO úrad, v ktorého 

územnom obvode zriadi pracovné miesto pre OZP. Súčasťou žiadosti o priznanie postavenia 

CHD/CHP je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok  

a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov.  

PO/FO, ktorá žiada o priznanie postavenia CHD/CHP je povinná predložiť úradu aj 

rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva - regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva (ďalej len „RUVZ“), ktorý rozhoduje o návrhoch na uvedenie 

pracovných priestorov do prevádzky. Pri posudzovaní pracovných priestorov, ktoré majú slúžiť 

ako chránené pracovisko RUVZ zisťuje, či samotné pracovisko spĺňa všeobecné požiadavky na 

pracovisko so zohľadnením zdravotného postihnutia osôb, budúcich zamestnancov, resp. ich 

zdravotného obmedzenia (napr. choroby zmyslových orgánov, choroby podporného a 

pohybového systému, choroby nervového systému a pod.) a či pracovné a technologické 

postupy nepredstavujú možné riziko nežiaducich expozícií zdraviu škodlivým faktorom práce a 

pracovného prostredia. RUVZ pritom neposudzuje pracovné podmienky osôb z hľadiska ich 

individuálnej diagnózy a v odôvodnení rozhodnutia uvádza, že na tomto pracovisku bude 

pracovať osoba, resp. osoby so zdravotným postihnutím pričom druh zdravotného postihnutia 

sa neuvádza. 

Postavenie CHD/CHP priznáva úrad na dobu neurčitú. 

PO/FO, ktorá má priznané postavenie CHD/CHP, je povinná viesť osobitnú evidenciu 

nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku CHD/CHP. 

 

6. Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - § 56 

zákona 

 
Úrad práce môže poskytnúť príspevok na zriadenie CHD/CHP zamestnávateľovi, ktorý na 

zriadené pracovné miesto v CHD/CHP prijme do pracovného pomeru UoZ, ktorý je občanom 

so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii UoZ najmenej jeden mesiac, ak 

zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.  

Príspevok sa poskytuje výlučne na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta (nie 

na mzdy) pre občana so zdravotným postihnutím v CHD/CHP, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti OZP a súvisia so zriadením tohto pracovného 

miesta.  

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v CHD/CHP je: 

 v bratislavskom kraji najviac 4 531,84 € 

 v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 

celoslovenský priemer najviac  5 438,20 €, 
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 v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský 

priemer najviac 5 891,39 €. 

Forma pomoci: štátna pomoc podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

(schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších dodatkov) alebo podľa Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie 

znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím.  

Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, jeho poskytnutie posudzuje výbor pre otázky 

zamestnanosti úradu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona. 

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad práce, v ktorého územnom obvode sa zriadi 

chránená dielňa alebo chránené pracovisko. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je 

podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie CHD/CHP. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom práce a zamestnávateľom. 

Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné 

miesto v CHD/CHP najmenej dva roky. 

7. Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - § 56a 

zákona 
 

Príspevok má za cieľ kompenzovať náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním 

občanov so zdravotným postihnutím a ich udržaním v zamestnaní.  

Úrad môže poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní 

zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím 

z priemerného evidenčného počtu zamestnancov podľa § 63 ods. 3 zákona a ktorý nemá 

priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak o príspevok 

písomne požiada.  

Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ak pracovný pomer je 

dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.  

Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie na zamestnávanie toho istého zamestnanca, 

ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa     

§ 50, § 50j a 50k. 

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné 

zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca so ZP, 

najviac vo výške preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na 

sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených 

zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 

za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 

príspevok poskytuje. Pre rok 2015 je to max. 176,95 €. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom a zamestnávateľom. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku sú údaje o celkovom 

priemernom evidenčnom počte zamestnancov a o priemernom evidenčnom počte 

zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, štvrťročne kumulatívne od 

začiatku roka.  

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý 

pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou. Príspevok sa poskytuje štvrťročne na základe 
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dokladov preukazujúcich úhradu preddavku na poistné, poistného a povinných príspevkov, 

ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť úradu, najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí 

príslušného štvrťroka. 

Príspevok poskytuje úrad práce, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo. 

Periodicita poskytovania príspevku je štvrťročná. 

Forma pomoci: štátna pomoc podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

(schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších dodatkov) alebo podľa Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie 

znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím.  

Na poskytnutie  príspevku nie je právny nárok, jeho poskytnutie posudzuje výbor pre otázky 

zamestnanosti úradu podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona. 

 

8. Príspevok na činnosť pracovného asistenta - § 59 zákona 

Úrad práce poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva OZP 

príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia 

a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca vyplýva potreba pracovného asistenta.  

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť OZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec 

vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného 

asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta. 

Pracovný asistent na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi 

alebo zamestnancom, ktorí sú OZP pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas 

pracovného času.  

Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.  Príspevok sa 

poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 70 % celkovej ceny práce 

stanovenej Štatistickým úrad SR, t. j. od 1.1.2015 je výška príspevku od 464,5€ do 

793,07€/mesiac na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania pracovného pomeru 

zamestnanca, ktorý je OZP alebo zamestnancov, ktorí sú OZP, ktorí sú v priamej starostlivosti 

pracovného asistenta. 

Forma pomoci: štátna pomoc podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

(schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších dodatkov) alebo podľa Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie 

znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím.  

Na poskytnutie príspevku je právny nárok. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom práce a zamestnávateľom, ktorý zamestnáva OZP. Príspevok poskytuje úrad práce, 

v ktorého územnom obvode OZP vykonáva prácu.  

 

 

9.  Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne /chráneného     

   pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - § 60 zákona 

Tento príspevok poskytuje úrad práce PO/FO štvrťročne, ak o tento príspevok PO/FO písomne 

požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po 

štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. 
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Za prevádzkové náklady CHD/CHP sa považujú 

a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, 

b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je 

prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní 

zamestnávateľ, 

c) náklady na palivo a energiu, 

d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 

e) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním 

služieb, 

f) náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

platených zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, 

g) náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo 

chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia              

s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

h) náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak 

toto zariadenie vlastní zamestnávateľ, 

i) náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska. 

 

Náklady na dopravu zamestnancov sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy 

zamestnancov, ktorí sú OZP zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť.  

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad práce, v ktorého územnom obvode je zriadená 

CHD/CHP je najviac  

 2 832,40 € na jedného OZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 % a nižší ako 70%, vykonávajúceho 

prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času,  

 5 664,80 € na jedného OZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu 

ustanoveného týždenného pracovného času. 

Forma pomoci: štátna pomoc podľa Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

(schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších dodatkov) alebo podľa Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie 

znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím.  

Na poskytnutie tohto príspevku je po splnení zákonom stanovených podmienok právny nárok. 

 

Štátna pomoc 

Štátnou pomocou sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na 

podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov 

štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi.  (§ 1 ods. 2 

zákona o štátnej pomoci).  

Štátna pomoc sa môže poskytnúť podľa schém štátnej pomoci alebo ako individuálna štátna 

pomoc (§ 5 ods. 3 zákona o štátnej pomoci).  

Poskytnutie individuálnej štátnej pomoci schvaľuje Európska komisia. Ústredie  a úrady 

poskytujú príspevky, ktoré sú štátnou pomocou, len podľa schém štátnej pomoci.  

Príspevky, ktoré sú štátnou pomocou sa poskytujú podľa jednej z nasledujúcich schém štátnej 

pomoci:  
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 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM - 16/2014, zverejnená 

11.07.2014 v Obchodnom vestníku č. 132/2014, v znení jej neskorších dodatkov.  

 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania 

a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným 

postihnutím č. SA.40975 (2015/X) zverejnená 22.1.2015 v Obchodnom vestníku č. 15/2015. 

Príspevky na podporu vytvárania a udržania pracovných miest a príspevky na podporu 

vzdelávania zamestnancov poskytnuté podnikateľovi sú štátnou pomocou. Zamestnávateľ je 

povinný rešpektovať pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci, ktoré stanovujú jednotlivé 

nariadenia ES, vnútroštátna legislatíva a jednotlivé schémy pomoci.  

 

Od 1.7.2014 je pomoc poskytovaná v zmysle nariadení a schém pomoci platných pre 

programové obdobie rokov 2014 - 2020. 

 Podľa schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti sa príspevky poskytujú  

podnikateľom, ktorí spĺňajú podmienky platnej schémy de minimis,   

 Podľa schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do 

zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so 

zdravotným postihnutím, ktorí nespĺňajú podmienky podľa schémy de minimis 

 Mimo schém sa príspevky poskytujú zamestnávateľom - nepodnikateľom, ktorí v rámci 

svojej činnosti nevykonávajú hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou sa rozumie 

každá činnosť, predmetom ktorej je poskytovanie tovarov a služieb na existujúcom 

relevantnom trhu. 

Právny rámec 

 Zmluva o fungovaní európskej únie (ďalej len „Zmluva“); 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 

a 108 zmluvy o fungovaní európskej únie na pomoc de minimis; 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 

za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy;   

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o európskom fonde regionálneho rozvoja, európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a európskom 

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o európskom sociálnom 

fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

európskom fonde regionálneho rozvoja, európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a 

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

štátnej pomoci“); 

 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

Spoločenstva v znení neskorších predpisov;  

V zmysle uvedených schém sú oprávnenými prijímateľmi pomoci fyzické osoby alebo 

právnické osoby oprávnené na podnikanie alebo združenie podnikateľov podľa právnych 

predpisov Slovenskej republiky, registrované na území SR v jednotlivých sektoroch 

hospodárstva SR, ktoré na základe schválenej žiadosti o poskytnutie pomoci vykonávajú 

oprávnené aktivity v rámci schválených oprávnených projektov.  
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Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) 

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho 

právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré 

vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne 

vykonávajú hospodársku činnosť. 

Počet zamestnancov a finančné limity určujúce kategórie podnikov: 

1. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré 

zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. € a/alebo 

celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. €. 

2. V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 

osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. €. 

3. V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 

osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. €. 

Schémy sa nevzťahujú na 

1. pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne 

pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, so zariadením a prevádzkovaním 

distribučnej siete alebo na inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou, 

2. pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným. 

 

Kumulácia pomoci 

Maximálna intenzita pomoci sa vzťahuje na celkovú výšku štátnej pomoci pre podporovaný 

projekt bez ohľadu na to, či sa takáto podpora financuje z miestnych, regionálnych, či 

celoštátnych národných zdrojov, alebo zo zdrojov Spoločenstva. Kumulácia štátnej pomoci je 

vždy viazaná na konkrétny oprávnený projekt. 

Pomoc podľa schémy na podporu zamestnanosti a pomoc na podporu vzdelávania sa môže 

kumulovať s inou štátnou pomocou podľa nariadenia, ak sa opatrenia pomoci týkajú 

rozdielnych identifikovateľných oprávnených nákladov. 

 

Pomoc sa nesmie kumulovať s inou štátnou pomocou podľa Všeobecného nariadenia 

o skupinových výnimkách alebo pomocou de minimis, ktorá spĺňa podmienky ustanovené 

v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de 

minimis alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými 

- čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi - oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto 

kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo maximálna výška pomoci v rámci tejto 

schémy.  

 
 

Schéma pomoci de minimis - schéma DM č. 16/2014 v znení jej neskorších 

dodatkov 
 

Maximálna výška pomoci de minimis akémukoľvek príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 

200 000 € v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci 

prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nesmie 

presiahnuť 100 000 € v priebehu troch fiškálnych rokov. Táto pomoc sa nesmie použiť na 

nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.  
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Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia 

príjemcu. Podľa zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je to 

kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podnikateľa. 

Stropy maximálnej výšky pomoci sa uplatňujú bez ohľadu na formu pomoci alebo 

sledovaný cieľ, ako aj nezávisle od toho, či je pomoc financovaná úplne alebo čiastočne zo 

zdrojov EÚ.  

Pomoc de minimis sa môže poskytnúť len vtedy, ak je preukázané, že novou pomocou 

spolu s doteraz poskytnutou pomocou sa neprekročí maximálna výška minimálnej 

pomoci (strop) na jedného príjemcu v priebehu troch po sebe nasledujúcich fiškálnych 

rokov stanovený v nariadeniach Komisie.  

Za prijímateľa pomoci podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik. 

Jediný podnik pre účely tejto schémy zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku 

činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov 

alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať 

väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu 

vykonávajúceho hospodársku činnosť; 

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom 

ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú 

s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe 

ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti; 

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom 

iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými 

akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod 

kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte 

vykonávajúcom hospodársku činnosť. 

Pomoc podľa tejto schémy sa vzťahuje na všetky sektory hospodárstva okrem:  

a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000; 

b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych 

výrobkov; 

c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

- ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov 

kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými 

podnikmi, 

- ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená 

prvovýrobcom; 

d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, 

konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a 

prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s 

vývoznou činnosťou; 

e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným. 

Ak prijímateľ pomoci pôsobí v sektoroch uvedených pod písm. a), b) alebo c) a zároveň 

pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria 
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do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, vzťahuje sa táto schéma na pomoc poskytovanú v 

súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že 

oddelením činností alebo odlíšením nákladov, bude zabezpečené že činnosti vykonávané v 

sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy nebudú podporované z pomoci de 

minimis poskytovanej v súlade so schémou.   

 

Štátna pomoc na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania 

a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným 

postihnutím č. SA.40975 (2015/X) 

 

Účelom schémy je poskytovanie pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u 

zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu 

a pomoci pri prijímaní do zamestnania a zamestnávaní znevýhodnených pracovníkov                  

a pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií,  na zamestnávanie 

zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, na kompenzáciu 

dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím a 

na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným pracovníkom. 

Výška pomoci predstavuje súčet jednotlivých hodnôt vyplateného nenávratného finančného 

príspevku. 

Výška a intenzita pomoci na podporu vzdelávania 

Maximálna výška pomoci
1
 na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť súhrnne 2 mil. € na 

jeden vzdelávací projekt. 

1. Intenzita pomoci na podporu vzdelávania nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. 

Môže sa zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci vo výške 70 % oprávnených nákladov, 

a to: 

a) o 10 percentuálnych bodov, ak sa vzdelávanie poskytuje zamestnancom so zdravotným 

postihnutím alebo znevýhodneným zamestnancom; 

b) o 10 percentuálnych bodov, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, a o 20 

percentuálnych bodov, ak sa poskytuje malým podnikom. 

2. Ak sa pomoc poskytuje v sektore námornej dopravy, jej intenzita sa môže zvýšiť na 100% 

oprávnených nákladov za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky: 

a) účastníci vzdelávania nie sú aktívnymi členmi posádky, ale sú na palube nadpočetní; a 

b) vzdelávanie sa uskutočňuje na palube lodí zapísaných v registroch EÚ. 

Výška a intenzita pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených 

pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím 

1. Maximálna výška pomoci na prijímanie znevýhodnených zamestnancov do zamestnania vo 

forme mzdových dotácií nesmie presiahnuť súhrnne 5 mil. € na jeden podnik za rok. 

2. Maximálna výška pomoci na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo 

forme mzdových dotácií nesmie presiahnuť súhrnne 10 mil. € na jeden podnik za rok. 

3. Maximálna výška pomoci na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so 

zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím nesmie presiahnuť súhrnne        

10 mil. € na jeden podnik za rok. 

4. Maximálna výška pomoci na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú 

znevýhodneným pracovníkom nesmie presiahnuť súhrnne 5 mil. € na jeden podnik za rok. 

                                                           
1 Maximálna výška pomoci predstavuje ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci, t.j. výšku pomoci pred zaplatením 

dane z príjmov právnických osôb a iných výdavkov. 
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5. Intenzita pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených 

pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím: 

a) intenzita pomoci na prijímanie znevýhodnených zamestnancov vo forme mzdových 

dotácií nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov; 

b) intenzita pomoci na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme 

mzdových dotácií nesmie presiahnuť 75 % oprávnených nákladov; 

c) intenzita pomoci na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním 

zamestnancov so zdravotným postihnutím nesmie presiahnuť 100 % oprávnených 

nákladov; 

d) intenzita pomoci na kompenzáciu nákladov na pomoc poskytovanú znevýhodneným  

zamestnancom nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. 

 
 

Iné aktívne opatrenia na trhu práce 

Okrem uvedených aktívnych opatrení, pri ktorých ide o priamu finančnú podporu 

zamestnávateľovi pri vytváraní alebo zachovaní a udržiavaní pracovných miest,  umožňuje 

zákon aj ďalšie AOTP, ktoré sú prioritne zamerané na UoZ, ako napríklad príspevok na 

vykonávanie absolventskej praxe (§ 51), aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby       

(§ 52a). Pri tomto type AOTP zamestnávateľ vytvára priestor pre získanie alebo udržiavanie 

pracovných návykov UoZ, ktorí mu ako protihodnotu poskytujú bezplatne svoju pracovnú silu. 

 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 

Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u 

zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v 

príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov. 

Za absolventa školy sa  považuje občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným 

stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 

dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie. 

Vykonávanie absolventskej praxe: 

Absolventská prax sa  

 môže vykonávať na základe uzatvorenej dohody o absolventskej praxi medzi úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a medzi absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac. 

 môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi 

absolventom školy, ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej jeden mesiac a úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom. 

 vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a 

opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. 

Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ. 

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich 

pracovných dní, ktorý vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej 

praxe, 

Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní 

absolventskej praxe. 
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Počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy ostáva v evidencii UoZ príslušného 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe: 
 počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

uhrádza absolventovi školy mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného 

minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o 

životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej 

praxe, 

 paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe absolventovi školy uhrádza 

príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15 pracovných dní po uplynutí 

kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje. 

Zamestnávateľ je povinný najmä: 
 vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe, 

 preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s 

vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

vykonávaní absolventskej praxe, 

 viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich 

pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny neúčasť absolventa školy na vykonávaní 

absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr 

do dvoch pracovných dní, 

 povereným zamestnancom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny umožniť vykonať kontrolu 

plnenia dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom, 

 neznížiť počet pracovných miest z dôvodu prijatia UoZ na vykonávanie absolventskej praxe. 

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a 

V rámci tohto aktívneho opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie 

aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona. 

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie UoZ vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej 

cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc: 

a) pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, 

osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, 

nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri 

poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, 

zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní 

životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri 

uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto 

ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, 

b) pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej 

ochrane. 

Dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas 

šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby (PO/FO). Opakovane 

môže dobrovoľnícku službu vykonávať len ak ide o situácie podľa bodu 1 písm. b). 

Účasť UoZ na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. 
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Počas vykonávania dobrovoľníckej služby UoZ nemôže vykonávať aktivačnú činnosť podľa     

§ 52. 

Oprávnený subjekt (žiadateľ) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá svoju činnosť v 

niektorej z oblastí podľa bodu   1nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku a ku dňu podania 

písomnej žiadosti o príspevok vykonáva činnosti podľa bodu 1 písm. a) najmenej jeden rok. 

Splnenie podmienky dĺžky vykonávania činnosti sa nevyžaduje, ak ide o poskytovanie pomoci 

podľa bodu 1 písm. b). 

Príspevok PO/FO 
Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti a uzatvorenej dohody s úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“). Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

a  pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním 

dobrovoľníckej služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, 

ktorý organizuje dobrovoľnícku službu(organizátor). 

Príspevok je možné použiť  na úhradu časti nákladov pre právnickú osobu alebo fyzickú 

osobu, ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby, 

najmä na úhradu 

 časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku 

dobrovoľníckej služby, 

 na úrazové poistenie UoZ, 

 na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právnická 

osoba alebo fyzická osoba vyžaduje, 

 na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti 

ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby, 

 na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku 

službu, t. j. na čiastočnú úhradu nákladov PO/FO na vyplatenú mzdu organizátora a 

uhradené prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca. 

Konkrétny účel použitia príspevku sa dohodne v dohode s úradom na základe „Zámeru 

organizovania aktivačnej činnosti“, ktorý je prílohou k žiadosti PO/FO o poskytnutie 

príspevku. 

Maximálna výška príspevku  
 Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške 7 % z celkovej ceny práce podľa  § 49 

ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v 

hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného UoZ vykonávajúceho 

dobrovoľnícku službu počas šiestich kalendárnych mesiacov, na úhradu časti nákladov, 

ktoré súvisia s kvalifikovaným vykonávaním a prevádzkou dobrovoľníckej služby, 

 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z 

priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho 

roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného 

UoZ vykonávajúceho dobrovoľnícku službu na úhradu časti celkovej ceny práce 

zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu. 

 

Rok 2015  

príspevok na náklady 
AČ 

príspevok na CCP 
organizátora AČ 

príspevok spolu na 
1 UoZ/1 mesiac 

  7 % CCP 3 % CCP 10 % CCP 

1 - 25 UoZ € 79,40 € 34,00 € 113,40 

26 - 50 UoZ € 63,60 € 27,20 € 90,80 

51 - 75 UoZ € 50,90 € 21,80 € 72,70 

76 - 100 UoZ € 40,80 € 17,50 € 58,30 

101 UoZ a viac € 32,70 € 14,00 € 46,70 
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Paušálny príspevok uchádzačovi o zamestnanie 

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje UoZ paušálny príspevok vo výške 

sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o 

životnom minime. Je určený na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a 

výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta 

vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň 

neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky. 

Príspevok PO/FO a UoZ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba 

vykonáva. 

Predkladanie žiadostí 

Právnická osoba alebo fyzická osoba predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 

aktivačnú činnosť na tlačive, ktoré je k dispozícií na web stránke Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny  alebo na príslušnom úrade. 

Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli. Žiadosť musí 

byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. 

 
 

Niektoré základné používané pojmy v zmysle zákona o službách zamestnanosti 
 

 

Zamestnávateľ (§ 3 zákona) 

je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území 

Slovenskej republiky alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý 

pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom 

vzťahu. 

Za zamestnávateľa na účely zákona o službách zamestnanosti sa považuje aj  

a) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby
 

s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej 

republiky podľa osobitného predpisu, 
 
a 

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä 

sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované 

zamestnávanie,  poskytovanie odborných poradenských služieb,  vykonávanie vzdelávania 

a prípravy pre trh práce pre UoZ,  pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na 

území Slovenskej republiky, 

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať 

fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho 

dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere 

zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50 alebo § 56. 

 

Uchádzač o zamestnanie (§ 6 zákona) 

je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii 

UoZ úradu (ďalej len „evidencia UoZ“) a ktorý 

a) nie je zamestnanec, ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak, 

b) nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného 

predpisu, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, 

c) neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, 
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d) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. 

Uchádzač o zamestnanie môže  

a) vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu 

podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností 

nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa 

osobitné predpisu
13a

) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje 

výška mzdy alebo odmeny, alebo 

b) poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej 

republiky,  na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 

 

Zamestnanie  

je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.  

 

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (§ 8 zákona) 

je uchádzač o zamestnanie, ktorý je 

a) občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú 

prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia 

nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“), 

b) občan starší ako 50 rokov veku, 

c) občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len 

„dlhodobo nezamestnaný občan“), 

d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného 

predpisu, 

e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do 

evidencie UoZ nemal pravidelne platené zamestnanie, 

f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá 

doplnková ochrana,  

g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho 

starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa 

aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,  

h) občan so zdravotným postihnutím. 

Pravidelne platené zamestnanie  

je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Občan so zdravotným postihnutím (§ 9 zákona)  

je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.). 

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo 

poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru 

sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. )   

Celková cena práce (§ 49 ods. 4 zákona)  

je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a preddavku na poistné na 

povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom. Pre rok 2015 je to 1 132,96 €. 
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Minimálna celková cena práce  

je súčet minimálnej mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

platených zamestnávateľom. Pre rok 2015 je to 513,76  €. 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho 

roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje je pre rok 

2015 vo výške 838 €. 
 

 

 

 

Vypracoval: oddelenie AOTP a štátnej pomoci  


