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Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce  
(tzv. Kurzarbeit) 

Dňa 1. júna 2021 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce 
(„Zákon“), ktorý upravuje rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania podpory v čase skrátenej práce 
(„Podpora“). Zákon zároveň v súvislosti so zavedením Podpory novelizuje aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce („Zákonník práce“) a iné právne predpisy. Prevažná väčšina ustanovení Zákona nadobudne účinnosť 
dňa 01.01.2022. 

Cieľom Podpory je čiastočná úhrada nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase, keď 
zamestnávateľ nemôže v čase trvania dočasného vonkajšieho faktora, prideľovať zamestnancom prácu v 
pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“. Primárnym účelom Podpory je udržanie 
zamestnanosti, t.j. finančne sčasti kompenzovať náklady zamestnávateľov, aby nepristúpili k prepúšťaniu 
zamestnancov. 

Náhrada mzdy zamestnanca v čase skrátenej práce 

Zamestnávateľ je povinný od 01.01.2022 poskytnúť zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane 
zamestnávateľa, za ktorú požiadal o poskytnutie Podpory, náhradu mzdy v sume najmenej 80% jeho 
priemerného zárobku. 

Ak sa zamestnávateľovi Podpora na pracovné miesto zamestnanca neposkytne, zamestnancovi za čas trvania 
prekážky v práci patrí náhrada mzdy podľa § 142 ods. 1 až 4 alebo § 250b ods. 6 Zákonníka práce. 

Podmienky poskytovania Podpory na strane zamestnávateľa 

Podpora sa poskytuje od 01.01.2022 zamestnávateľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

1. Obmedzenie činnosti zamestnávateľa 

Obmedzenie činnosti zamestnávateľa je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, 
že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov zamestnávateľa alebo jeho časti prideľovať 
prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času. 

Obmedzenie činnosti zamestnávateľa musí byť spôsobené vplyvom vonkajšieho faktora, ktorý má 
dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má 
negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav 
alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje 
čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka 
alebo rekonštrukcia. 
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2. Odvedené poistné 

Zamestnávateľ musí mať ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Podpory odvedené poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie najmenej 24 mesiacov 
bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý žiada o poskytnutie Podpory. Táto 
podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm 
poistného a dlžná suma sa nestala splatnou. 

3. Neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania 

Zamestnávateľ nesmie v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie Podpory porušiť 
zákaz nelegálneho zamestnávania. 

4. Dohoda so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom 

Zamestnávateľ musí mať uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so 
zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že požiada o 
poskytnutie Podpory. V prípade, ak sa takúto dohodu nepodarí uzavrieť, je potrebné mať súhlas 
rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie Podpory. 

5. Podanie žiadosti o poskytnutie Podpory najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca 

Zamestnávateľ musí požiadať o poskytnutie Podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie Podpory. 

6. Povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá Podpora 

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá Podpora, najmenej 
dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá Podpora. Povinnosť 
zachovania pracovného miesta sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu 
pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca. 

V prípade, ak zamestnávateľ nesplní povinnosť zachovania pracovného miesta, je povinný Podporu 
vrátiť, pričom poskytovateľ Podpory môže rozhodnúť o povinnosti vrátiť Podporu do dvoch rokov odo 
dňa nesplnenia tejto povinnosti zamestnávateľom. 
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Podmienky poskytovania Podpory na strane zamestnanca 

Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca 

1. ktorý je v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní 
športu, 

2. ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného 
pracovného času, 

3. ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Podpory trval najmenej jeden mesiac, 

4. ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná 
lehota, 

5. ktorý má ku dňu žiadosti o poskytnutie Podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok 
a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného 
času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je 
dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, 

6. na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje iný 
príspevok. 

Suma Podpory 

Podpora sa poskytuje za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia 
činnosti zamestnávateľa v sume 60% priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, 
za ktorý sa Podpora poskytuje, najviac však v sume 60% z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa Podpora poskytuje. Na základe uvedeného bude v roku 2022 maximálna 
výška Podpory na jedno pracovné miesto v sume 1.359,5838 eur mesačne. 

Podpora v roku 2022 a v roku 2023 sa poskytne najviac v sume 20 miliónov eur v kalendárnom roku. Vláda 
SR však môže rozhodnúť o navýšení tejto sumy. 

Obdobie poskytovania Podpory 

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich 
mesiacov. 

Vláda SR môže predĺžiť obdobie poskytovania Podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna 
situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo umožniť poskytovanie Podpory aj v 
období dvoch mesiacov po ich skončení. 

  



 

© Taylor Wessing 2021, November 2021 
Tento materiál bol pripravený iba ako všeobecná informácia. Účelom nie je ani poskytovať právne poradenstvo, ani nahradiť právne poradenstvo.  
Taylor Wessing v tomto smere nepreberá žiadnu zodpovednosť. 
TaylorWessing  e|n|w|c advokáti s.r.o., Panenská 6, SK-811 03 Bratislava     Strana 4 zo 4 

Postup poskytovania Podpory 

Podpora sa poskytuje na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami 
podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Náležitosti žiadosti špecifikuje Zákon. 

Poskytovateľ Podpory rozhodne o Podpore do desiatich dní od začatia konania. 

Podporu poskytuje úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode 

a) sa nachádza pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ žiada o poskytnutie Podpory, 

b) má zamestnávateľ sídlo (ak je právnickou osobou) alebo miesto trvalého pobytu (ak je fyzickou osobou), 
ak zamestnávateľ žiada o poskytnutie Podpory na pracovné miesta nachádzajúce sa v územných 
obvodoch viacerých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Podporu v prípadoch, kedy ju neposkytuje úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 

Podpora sa vypláca mesačne na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie Podpory a je splatná 
nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou na účet 
poskytovateľa Podpory. 

Iné 

Sadzba poistného na financovanie Podpory je pre zamestnávateľa od 01.01.2022 vo výške 0,5 % z 
vymeriavacieho základu, o ktorú sa znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti (aktuálne vo 
výške 1%). To znamená, že výška odvodového zaťaženia zamestnávateľa v sociálnom poistení sa v dôsledku 
zavedenia Podpory nemení. 

Vláda SR môže ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje Podpora, nemá 
povinnosť platiť poistné na sociálne a zdravotné poistenie v rozsahu ustanovenom nariadením. 

Príjem, ktorý je Podporou, je oslobodený od dane z príjmov. 
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