Postup pre podávanie ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PODPORY
v zmysle zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o poskytnutie podpory v zmysle zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej
práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o podpore v čase skrátenej práce“) zamestnávateľ podáva formou elektronického podania
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - slovensko.sk podpísaného
oprávnenou osobou kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora, ktorým je
mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, žiadosť
o poskytnutie podpory (ďalej aj „žiadosť“) je potrebné adresovať do elektronickej schránky
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode budú
pracovné miesta podporené.
V prípade, ak zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory na pracovné miesta v územných
obvodoch viacerých úradov, žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva podľa sídla
zamestnávateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo podľa miesta trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu.
Ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom iného vonkajšieho faktora – okolnosti
vyššej moci, žiadosť o poskytnutie podpory je potrebné adresovať do elektronickej schránky
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“).
UPOZORNENIE
V zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona o podpore v čase skrátenej práce je potrebné podať
žiadosť o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory. Lehota na
podanie žiadosti začína plynúť od 00:00 hod. prvého dňa a uplynie o 24:00 hod. posledného
dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ
žiada o poskytnutie podpory. Zmeškanie lehoty na podanie žiadosti nie je možné odpustiť.
Zamestnávateľ je oprávnený žiadať o poskytnutie podpory za kalendárny mesiac len na základe
jednej podanej žiadosti o poskytnutie podpory, v ktorej uvedie zákonom stanovené údaje za
celý kalendárny mesiac. V prípade, ak bude jedným zamestnávateľom podaných viac žiadostí
o poskytnutie podpory za rovnaký kalendárny mesiac, bude sa brať do úvahy tá žiadosť, ktorá
bola príslušnému poskytovateľovi podpory doručená skôr.
Žiadosť o poskytnutie podpory je oprávnený podať žiadateľ, ktorý je zamestnávateľom na účely
sociálneho poistenia.
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Ak zamestnávateľ nemá časti zamestnávateľa (prevádzkareň/organizačnú zložku), podáva
žiadosť o poskytnutie podpory za zamestnávateľa ako celok.
Ak zamestnávateľ má ku dňu podania žiadosti časti zamestnávateľa (prevádzkareň/organizačnú
zložku) zriadené v súlade s osobitnými predpismi a zapísané v príslušných registroch (v súlade
s Živnostenským zákonom al. Obchodným zákonníkom), ktoré nie sú zamestnávateľom v zmysle
zákona o sociálnom poistení, podáva žiadosť o poskytnutie podpory za tieto časti zamestnávateľ
a obmedzenie činnosti sa v každej z týchto častí zamestnávateľa určuje samostatne.
Ak má časť zamestnávateľa (prevádzkareň/organizačná zložka) postavenie zamestnávateľa
v zmysle zákona o sociálnom postavení, podáva žiadosť sama za seba.
Žiadateľ prostredníctvom výberu subjektu pre zastupovanie vyberie IČO, za koho sa chce
prihlásiť pre prístup k elektronickej schránke a k službám Ústredného portálu verejnej správy
– slovensko.sk.

Krok 1
Otvorte novú službu „Podávanie žiadostí o poskytnutie podpory zamestnávateľa v čase
skrátenej práce (KurzArbeit)“
Následne zvoľte poskytovateľa služieb – miestne príslušný úrad (resp. Ústredie) v závislosti
od charakteru vonkajšieho faktora (viď. rozlíšenie na str. 1), ktorému potrebujete žiadosť
o poskytnutie podpory adresovať. Do poľa pre výber poskytovateľa napíšte „úrad práce“ a zo
zoznamu vyberte konkrétny úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza pracovné miesto,
na ktoré žiadate o poskytnutie podpory (v prípade pracovných miest v rôznych územných
obvodoch miesto, kde máte sídlo ako právnická osoba alebo miesto trvalého pobytu ako fyzická
osoba).

Krok 2
Potvrďte tlačidlo Prejsť na službu.

2

Krok 3
Prihláste sa pomocou elektronického občianskeho preukazu na portáli slovensko.sk pomocou
tlačidla „Prihlásiť sa“.

Krok 4
Vložte eID a zadajte bezpečnostný osobný kód (BOK)
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Krok 5
Vyberte subjekt (príslušné IČO), za ktorý žiadate o poskytnutie podpory.
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Krok 6 (Otázka 1/8) – PRÁVNICKÁ

OSOBA

Zobrazí sa okno. Vyplňte údaje.
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Krok 6 (Otázka 1/8) – FYZICKÁ

OSOBA

Zobrazí sa okno. Vyplňte údaje. Uveďte všetky identifikátory, ktoré boli žiadateľovi pridelené
(rodné číslo, IČO a DIČ) .
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Pokiaľ ste zvolili možnosť načítať údaje z RPO, skontrolujte ich pravdivosť a úplnosť. Povinné
údaje je nutné vo formulári vyplniť.

Krok 7 (Otázka 2/8) – VŠETCI

ŽIADATELIA

Vyplňte údaje.
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Krok 8 (Otázka 3/8) – VŠETCI

ŽIADATELIA

Vyplňte údaje.

Krok 9 (Otázka 4/8) – VŠETCI

ŽIADATELIA

Vyplňte údaje.
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Krok 10 (Otázka 5/8) – PRÁVNICKÁ

OSOBA

Vyplňte údaje za všetkých štatutárnych zástupcov (údaje vypĺňa iba PO, otázka sa nezobrazuje
pre FO).

11

12

Krok 11 (Otázka 6/8) – VŠETCI

ŽIADATELIA

Vyplňte údaje podľa inštrukcií uvedených vo formulári.
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„Vonkajší faktor“ vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.
Do „Odkazu“ uveďte webový odkaz na konkrétne uznesenie vlády a pod., v zmysle ktorého
došlo k obmedzeniu Vašej činnosti. Ak k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa v kalendárnom
mesiaci došlo vplyvom viacerých vonkajších faktorov, vyberte vonkajší faktor, ktorý obmedzil
činnosť ako prvý a ostatné vonkajšie faktory popíšte spolu s ostatnými údajmi v okne „Popíšte,
ako vonkajší faktor obmedzil činnosť zamestnávateľa alebo jeho časti“.

Vyplňte dátum začiatku obmedzenia činnosti vplyvom vonkajšieho faktora. Ak k obmedzeniu
činnosti zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci došlo vplyvom viacerých faktorov, uveďte
dátum začiatku obmedzenia vplyvom vonkajšieho faktora, ktorý obmedzil činnosť
zamestnávateľa ako prvý.
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Pri identifikácii celkového počtu zamestnancov sa vychádza z kmeňového stavu zamestnancov
v pracovnom vzťahu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý žiadateľ žiada
o poskytnutie podpory. Do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú všetci zamestnanci
zamestnávateľa v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy
o profesionálnom výkone športu (t. j. aj zamestnanci zamestnaní v pracovnom pomere
dohodnutom na kratší pracovný čas, zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke
a pod.).
Do počtu pre určenie 1/3 zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu
vplyvom vonkajšieho faktora, sa započítavajú aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú podmienky podľa
§ 5 ods. 2 zákona o podpore v čase skrátenej práce (napr. zamestnanci, ktorým zamestnávateľ
neprideľoval prácu najmenej v rozsahu 10% ustanoveného týždenného pracovného času, ale
nemajú vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok).
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Vkladanie údajov prostredníctvom CSV importu slúži na hromadný import údajov
o zamestnancoch.
Žiadateľ si vo formáte Microsoft Excel vytvorí stĺpce údajov v štruktúre podľa inštrukcií
uvedených vo formulári pod výkričníkom. Na správny import údajov je potrebné štruktúru
údajov dodržať. Následne ho uloží ako CSV súbor.

Potom je potrebné súbor otvoriť v textovom editore napr. Notepad a skopírovať riadky, ktoré
zodpovedajú jednoduchej štruktúre, kde oddeľovač je bodkočiarka.
Údaje o zamestnancoch v tabuľke vyplňte v súlade s pomocou s vyplnením uvedenou vo
formulári. Požiadať o poskytnutie podpory po splnení ostatných zákonom stanovených
podmienok je možné len na pracovné miesto zamestnanca, ktorého pracovný vzťah ku dňu
podania žiadosti trval najmenej po dobu jeden mesiac (nie kalendárny mesiac!) a zároveň tento
pracovný vzťah trvá v čase podania tejto žiadosti.
Údaje v tabuľke „Počet hodín prekážky“ a „Požadovaná výška príspevku“ nevypĺňate. Tieto
údaje vypočítava formulár automaticky podľa údajov zadaných v tabuľke.
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V „Obmedzeniach“ uveďte počet hodín prekážok za každý deň obmedzenia činnosti
zamestnávateľa za jednotlivého zamestnanca (počet hodín uveďte do zeleného políčka ku
konkrétnemu dňu mesiaca). Skúmanie splnenia podmienky nemožnosti prideľovať prácu
zamestnancovi v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času sa sleduje
vždy v kalendárnom týždni pripadajúcom na dni kalendárneho mesiaca, za ktorý zamestnávateľ
žiada o poskytnutie podpory.
Po vyplnení obmedzení údaje uložte stlačením tlačidla „Uložiť“.
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Krok 12 (Otázka 7/8) – VŠETCI

ŽIADATELIA

Prečítajte si dôkladne „Čestné vyhlásenie žiadateľa“ a vyznačte, že súhlasíte s podmienkami
uvedenými v čestnom vyhlásení.
Následne si dôkladne prečítajte „Poučenie o ochrane osobných údajov“ a vyznačte, že ste sa
oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov a súhlasíte s ich spracovaním.
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Krok 13 (Otázka 8/8) – VŠETCI

ŽIADATELIA

Skontrolujte vyplnený formulár.
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UPOZORNENIE
Pred odoslaním žiadosti o poskytnutie podpory je pre úplnosť podania potrebné pripojiť
povinné prílohy vo formáte PDF a žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.
V prípade, ak žiadosť o poskytnutie podpory podáva iná osoba ako žiadateľ, je potrebné ako
prílohu žiadosti priložiť oprávnenie na konanie v mene žiadateľa na základe udelenej plnej
moci (splnomocnenie) v elektronickej podobe. Ak disponujete iba splnomocnením v listinnej
podobe, je potrebné z neho urobiť zaručenú konverziu do elektronickej podoby.
24

Žiadosť o poskytnutie podpory je odoslaná vybranému poskytovateľovi podpory.

UPOZORNENIE
Ak je žiadosť o poskytnutie podpory odoslaná, príde Vám do schránky potvrdenie. Dôsledne si
skontrolujte, či bola žiadosť odoslaná a neostala v stave „Rozpracovaná“.
Ak je podanie správne odoslané, budete mať v zložke „Odoslané“ a v zložke „Prijaté“ dve
správy: Potvrdenie o odoslaní elektronického podania a Doručenku k podaniu.
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