
§51a- Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom 

pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

účinnosť od 01.01.2015 

 
Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom 

pravidelne platenom zamestnaní (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na 

vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, 

ktorý je občanom mladším ako 25 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie najmenej tri mesiace alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý je 

občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie najmenej šesť mesiacov, a ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné 

miesto nemali pravidelne platené zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v 

rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak 

zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje na 

zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté 

obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 56a alebo § 60. 

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 
platenom zamestnaní podľa §51a patrí medzi príspevky, na ktorých 
poskytovanie nie je právny nárok.  

 
Zamestnávateľ: 
Podľa ustanovenia § 3 zákona o službách zamestnanosti: 

a) Zamestnávateľ na účely tohto 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. 

b) Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj  

 organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej 
fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená 
podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu 
(Obchodný zákonník),  

 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 uchádzačov o zamestnanie,  pre záujemcov o 
zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky, 

 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. 

 
Zamestnanec: 
Zamestnancom je v zmysle ustanovenia § 4 zákona o službách zamestnanosti: 

a) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere 
alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.  

b) Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujú zamestnanci cirkví a 
náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť (zákon č. 
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností v znení neskorších predpisov). 

 
Uchádzač o zamestnanie:  
(1) Uchádzač o zamestnanie podľa ustanovenia § 6 zákona o službách 
zamestnanosti je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie 
a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu  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, 
d) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. 
 
(2) 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 osobitného predpisu platnej k prvému dňu 
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo 
b) poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účelov, ktorú vykonáva Štatistický 
úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo 
pracovného pomeru. 

 
Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti 
zamestnancom. 
 
Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré 
trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 
 
 
Oprávnení žiadatelia: 
 

a) zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je mikro, malým alebo stredným 

podnikom (ďalej len „MSP“) v zmysle definície použitej v Prílohe č. I 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

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

zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) zverejnenej 

v Úradnom vestníku Európskej únie L 187 dňa 26.06.2014, 



 

b) zamestnávateľ - podnikateľ, podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý 

je veľkým podnikom (nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície MSP), 

c) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske 

združenia, nadácie a i., ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť 

za účelom dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a služby za úhradu alebo 

realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť za 

účelom dosahovania zisku resp. ponúkanie tovarov a služieb za úhradu. 

Oprávnenými žiadateľmi  o príspevok  sú aj: 

 

a) zamestnávatelia zriadení zákonom, 

b)  orgány štátnej a verejnej správy,  

     c)  rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené orgánom štátnej a verejnej     

          správy, 

d) obce a VÚC, 

      e) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC. 

 

 

Oprávnené náklady v zmysle § 51a zákona o službách zamestnanosti: 
 
Financovanie vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 
zamestnaní sa uskutočňuje formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov 
na základe preukázaných účtovných dokladov dokumentujúcich skutočnú výšku 
oprávnených výdavkov. Myslí sa náklady na úhradu mzdy a úhradu preddavku na 
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie 
a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov, na 
zamestnávanie ktorých sa poskytuje príspevok (príspevok na úhradu časti celkovej 
ceny práce).  
 
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne 
platenom zamestnaní podľa §51a zákona o službách zamestnanosti poskytuje 
zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí  pracovné 
miesto.  
 
 
Mesačná výška príspevku je  
 
- 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 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v 
ktorom sa príspevok poskytuje, 
       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. 

 
     2. Okres Liptovský Mikuláš platné od 1.1.2015 do 31.12.2015 

v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou 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, najviac 
sumu 419,00 € z CCP. 
 

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. 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. 
Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu 
pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v 
porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho 
zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa prvej vety, 
zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku 
zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti. 
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 povinnosť podľa prvej 
vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu 
obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto. 
 
V prípade, že žiadosť je úplná, spĺňa požadované náležitosti je predkladaná so 
všetkými potrebnými prílohami na najbližšie prerokovanie Výboru pre otázky 
zamestnanosti (ďalej len „VOZ“), ktorý je zriadený podľa § 16 zákona č. 5/2004 
o službách zamestnanosti. VOZ žiadosť odborne posúdi a predkladá návrh na 
schválenie/neschválenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku riaditeľovi 
úradu.  
 
 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Burešová   

Číslo kancelárie: 412 

IP Telefón: 044/2440 456 

Mobil: 0905/255 926 

lucia.buresova@upsvr.gov.sk 
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