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Právne aktuality:  
stav podľa právnej úpravy platnej k: 2. Februáru 2022 
 
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoSZ“), 
Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o 
kurzarbeite“). 

 

Účinnosť od: 1.1.2022, resp. 1.3.2022 
 

Predmet právnej úpravy:   
Povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora poberateľov finančných 
príspevkov z projektu Prvá pomoc a posunutie účinnosti tzv. Zákona o kurzarbeite. 
 

Od januára 2022 opätovne dochádza k úprave niektorých podmienok čerpania štátnej Prvej 
pomoci, ktorá by sa mala pravdepodobne poskytovať už len do februára 2022.  

Jednou zo zmien je aj zrušenie  výnimky z povinnosti zápisu do Registra partnerov verejného 
sektora (ďalej len RPVS) zamestnávateľov/podnikateľov čerpajúcich prostriedky z projektu tzv. Prvá 
pomoc. Povinnosť registrácie zamestnávateľov/podnikateľov čerpajúcich tzv. Prvú pomoc sa na nich 
počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom nevzťahovala. 

Od 1.1.2022 majú teda povinnosť zápisu do RPVS aj zamestnávatelia a podnikatelia, ktorí 
o podporu zo štátnej Prvej pomoci požiadajú za mesiac január a február 2022 (spolu alebo 
samostatne). V prípade, že v príslušnom mesiaci im bude jednorazovo poskytnutá finančná pomoc 
v sume vyššej ako 100 000 EUR alebo ktorým bude za mesiace január a február 2022 spolu 
poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 EUR, vzniká im povinnosť zápisu do RPVS. 

Ak výška pomoci za jednotlivé mesiace január alebo február samostatne neprekročí 
100 000 EUR alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 EUR, žiadatelia nebudú 
musieť byť z tohto dôvodu zapísaní v RPVS.  

Pokiaľ sa poskytuje zamestnávateľovi alebo podnikateľovi príspevok zo štátnej pomoci za 
obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, povinnosť zápisu do RPVS sa považuje za splnenú a spadá 
ešte pod pôvodnú výnimku (zápis nie je potrebný).  

V momente podania žiadosti o príspevok zo štátnej pomoci je už potrebné mať uskutočnený 
zápis do RPVS.  

 
Odo dňa 1.3.2022 nadobudne účinnosť Zákon o kurzarbeite, ktorý nahradí projekt Prvá 

pomoc vzťahujúci sa na poskytovanie finančných príspevkov pre zamestnávateľov, ktorí nemôžu 
prideľovať svojim zamestnancom prácu z dôvodu pandemických opatrení.  

Pomoc vo forme Kurzarbeit mala byť zavedená pôvodne už s účinnosťou už od 01.01.2022, 
avšak v priebehu decembra 2021 prišlo k odkladu, a aktuálne je účinnosť naplánovaná na 
01.03.2022. 

 
 

mailto:office@legalpartners.sk


 

   Strana 2 z 2 

 

Podľa doteraz známych informácií a aktuálnej právnej úpravy, v prípade čerpania 
prostriedkov zo schémy tzv. Kurzarbeit, budú mať zamestnávatelia v prípade prekročenia 
stanovených finančných limitov pomoci (viac ako 100 000 EUR a pri opakovanom čerpaní viac ako 
250 000 EUR na základe jednej (rámcovej) zmluvy) rovnako povinnosť zapísať sa do RPVS.  

Zamestnávatelia budú povinní splniť podmienku zápisu do RPVS ku dňu podpisu zmluvy, na 
základe ktorej im bude poskytnutý finančný príspevok podľa Zákona o kurzarbeite. 

 


