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Zmeny v RLFO vo vzťahu ku „Kurzarbeit“ 
  

Vzhľadom na blížiaci sa termín účinnosti zákona od 1. 1. 2022 v časti „KurzArbeit“ pripravila 
Sociálna poisťovňa novú schému Registračného listu fyzickej osoby (RLFO). Nasadenie 
novej XSD schémy je naplánované na 16. 11. 2021. 

Dôvod zmeny RLFO je zavedenie nového poistného „PFP“ (poistné na financovanie podpory 
v čase skrátenej práce). Nové poistné bude zamestnávateľ odvádzať len za zamestnanca – 
pravidelný príjem a len za takého zamestnanca (typ 1 – ZEC), ktorý je v jednom z týchto 
právnych vzťahov: 

-   pracovný pomer (hodnota 2) alebo 

-  zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (hodnota 3). 

  

Z dôvodu novely „Kurzarbeit“ je nutné identifikovať právny vzťah zamestnanca, keďže 
poistné na financovanie podpory (PFP) na „kurzarbeit“ platí len zamestnávateľ 
za zamestnanca v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy o profesionálnom 
vykonávaní športu. 
  
Keďže identifikácia právneho vzťahu je povinný údaj, bolo nutné zaviesť nové hodnoty pre 
právne vzťahy okrem štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného pomeru, a to zmluva 
o profesionálnom vykonávaní športu a iný právny vzťah. 
  
Možnosť „iný právny vzťah“ sa vypĺňa pre zamestnanca, ktorý je zamestnanec typu 
1 – Zamestnanec pravidelný príjem a nemá uzatvorený pracovný pomer, 
štátnozamestnanecký pomer alebo zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. 
  
Príklady, kto bude zaradený pod „iný právny vzťah“: 
Zamestnanec s právom na pravidelný mesačný príjem (typ 1 – Zamestnanec pravidelný 
príjem), ktorý je napr.: 
- poslanec obecného zastupiteľstva, 

- zástupca starostu, 

- člen obecnej rady, 

- konateľ/spoločník spoločnosti, 

- člen dozornej rady, 

- člen správnej rady,  

- atď. 

 

Pre existujúce právne vzťahy (ZEC), ktoré sú už v súčasnosti prihlásené a budú 
prihlásené aj v čase nasadenia novej verzie RLFO a je u nich predpoklad, že budú 
trvať aj po 31.12. 2021, platí: 

  

- zamestnávateľ môže zaslať RLFO, zmena (ZEC) a uviesť jeden z typov právneho vzťahu 
(1, 2 alebo 4). 

  

IS URBIS   

V IS URBIS bude z dôvodu tejto zmeny potrebné do 31. 12. 2021 na každom pracovnom 
pomere na záložke Detail vybrať správnu možnosť v poli Typ pomeru 
(štátnozamestnanecký pomer, pracovný pomer, zmluva o profesionálnom výkone športu 
alebo iný právny vzťah), čo program následne zohľadní pri vytváraní prihlášky, resp. zmeny 
do sociálnej poisťovne. 

Tým, ktorí nemajú so zamestnávateľom podpísanú pracovnú zmluvu a teda pracujú 
na základe iného právneho vzťahu, je potrebné v poli Typ pomeru vybrať možnosť 
iný právny vzťah. 
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Sú to napr.: 

- starosta/primátor, 

- poslanec obecného zastupiteľstva, 

- zástupca starostu, 

- člen obecnej rady, 

- konateľ/spoločník spoločnosti, 

- člen dozornej rady, 

- člen správnej rady, 

- atď. 

 

POZOR!!! Zakaždým hovoríme o pravidelnom príjme. 

 

 
 

Zamestnávateľ je povinný u zamestnancov, ktorí pracujú na základe iného právneho vzťahu 
ako na základe pracovnej zmluvy nahlásiť do sociálnej poisťovne do 31. 12. 2021 zmenu 
prostredníctvom registračného listu. Registračný list je možné vytvoriť aj v IS Urbis, 
v module Personalistika na pracovnom pomere cez spodné tlačidlo 
Prihlásiť/Odhlásiť/Prerušenia/Zmeny a následne vyexportovať cez Oznámenia do SP.  
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Okrem tejto možnosti bude k dispozícii od 1.12. 2021 do 31.12. 2021 špeciálny prehľad, kde 
Sociálna poisťovňa predvyplní príznak 2 (pracovný pomer) pre poistenia (ZEC), ktoré nemajú 
zadaný žiadny príznak. 

 
Zamestnávateľ bude vedieť situáciu potvrdiť alebo zmeniť na iný príznak a začiatkom 
januára 2022 Sociálna poisťovňa toto zohľadní (nebude nutné zasielať inou formou – napr. 
RLFO, zmena).  

 

Pre právne vzťahy (ZEC), ktoré vzniknú po nasadení novej verzie RLFO platí: 

  

-  na prihláške RLFO (ZEC) bude povinné uviesť aspoň jeden z príznakov pre právny vzťah. 

 


