
PRACOVNO-PRÁVNA LEGISLATÍVA

 

 

 

   A, dôkladne spracovať opis vonkajšej skutočnosti

1) ak Vám lehota na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory ešte neuplynula a potrebujete viac času, je potrebné
požiadať ústredie o odklad stanovenej lehoty - bude Vám vyhovené. 

2) ak Vám lehota na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory uplynula a bolo Vám vydané rozhodnutie o zastavení
konania, je potrebné odvolať sa voči tomuto rozhodnutiu, pričom je potrebné lepšie uniesť dôkazné bremeno.

Pre preukázanie Vášho nároku na poskytnutie podpory bude ďalej potrebné
 
 
 

vonkajšieho faktora, ktorý vznikol a ako táto skutočnosť ovplyvnila Vaše podnikanie, obmedzilo Vašu činnosť, do takej miery, že
ste nemohli prideľovať prácu určitej skupine zamestnancov po určitú dobu v zmysle požiadaviek zákona o Kurzarbeite - nestačí
dodať tabuľku, rozpis, fotky, treba to kvalitne slovne opísať. 

 
 
 
 

nie je jednorazový, a to na základe predloženia dokladov, ktoré si sami určíte, napríklad predložením faktúr, dodacích listov alebo
objednávok za posledné 3-mesačné obdobie, alebo medziročne, podľa toho ako máte nastavené svoje dodacie procesy. 

Dôležité: nemusíte pritom doručiť ústrediu celé znenie napr. zmluvy alebo faktúry, objednávky, ale postačuje, ak im sprístupnite
uvedené dokumenty, kde budú začiernené dôverné informácie a informácie, ktoré sú súčasťou obchodného tajomstva. Musí byť
však viditeľné označenie subjektu, ktorý odoberá určitý tovar, uvedenie o aký tovar sa jedná a od akého partnera/dodávateľa.
Ceny a iné dôverné náležitosti môžu byť teda začiernené. 

formálnych nedostatkov žiadostí, ktoré Vám boli prípadne ústredím vytýkané,

        Ak by Vám uvedené dopracovanie žiadostí napriek uvedenému nepomohlo, prosím informujte nás o vašej situácii na
kstulajterova@zapsr.sk a v kópii na   jpribula@zapsr.sk a vmarusak@zapsr.sk. 

 
   Následne sa pokúsime situáciu vyriešiť spolu s ministerstvom. Na tieto účely je zriadená pracovná skupina, ktorá zároveň na základe prvého

kola žiadostí spracuje modelové prípady žiadostí, ktoré Vám môžu do budúcna pomôcť. 

PRACOVNO-PRÁVNA LEGISLATÍVA - KURZARBEIT

Na základe dohody s ministrom je potrebné postupovať nasledovne:

Dňa 16.5.2022 prebehlo rokovanie zástupcov APZD s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Milanom
Krajniakom. Témou rokovania bola aplikačná prax zákona o skrátenej práci (zákona č. 215/2021 Z. z.) po
tom, ako boli v prevažnej miere prípadov postupne jednotlivé konania k žiadostiam o poskytnutie podpory
prerušené a žiadatelia sú vyzývaní na doplnenie údajov v zmysle požiadaviek ÚPSVaR. 

   B, preukázať, že Váš zmluvný/obchodný vzťah s partnerom
je  kontinuálny 

    
 C) zapracovať na odstránení 
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