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Prihlásenie na portál Poskytovateľ, popis úvodnej obrazovky a sekcií portálu, 
vytvorenie oprávnenej osoby 
 
V tomto návode je uvedený postup prihlásenia a registrácie  poskytovateľa neštátnych služieb 
zamestnanosti – agentúry dočasného zamestnávania (ďalej „ADZ“) , agentúry podporovaného 
zamestnávania (ďalej „APZ“) a sprostredkovateľa zamestnania za úhradu (ďalej „SZÚ“) na portáli 
Poskytovateľ, popis úvodnej obrazovky a sekcií portálu, popis sekcie Profil, postup vytvorenie konta pre 
oprávnenú osobu a prihlásenie oprávnenej osoby na portál Poskytovateľ.   

Portál Vám poskytuje pomoc - formou nápovedy, ktorá sa nachádza pri jednotlivých položkách.  

1 Prihlásenie na portál Poskytovateľ  
 
Na portál Poskytovateľ sa dostanete cez ľubovoľný webový prehliadač. Adresa portálu: 
https://poskytovatel.gov.sk 

Po zadaní  adresy portálu v prehliadači sa zobrazí obrazovka Prihlásenie zamestnávateľa a poskytovateľa 
služieb zamestnanosti, ktorá je spoločná pre portál Poskytovateľ a pre portál Služby zamestnanosti. 

 

Prvé prihlásenie a registráciu  firmy na portáli Poskytovateľ  musí urobiť konateľ spoločnosti, resp. 
poverená osoba pomocou eID.  

V rámci prihlásenia na portáli  Poskytovateľ  táto osoba, ktorá je prihlásená cez eID,  môže vytvoriť kontá 
pre oprávnené osoby, ktoré budú evidovať údaje na portáli Poskytovateľ. Oprávnené osoby sa  budú  na 
portál Poskytovateľ prihlasovať  pomocou  – prihlasovacieho mena a hesla.  
Návod na prvé prihlásenie a registráciu na portáli Poskytovateľ je uvedený v bode 1.1 Prvé prihlásenie 
a registrácia na portáli Poskytovateľ. 

1.1 Prvé prihlásenie a registrácia na portáli Poskytovateľ  
 
Pre prihlásenie a registráciu firmy si pripravte občiansky preukaz s čipom a čítačku elektronického 
občianskeho preukazu.  
Na obrazovke Prihlásenie zamestnávateľa a poskytovateľa služieb zamestnanosti kliknite na tlačidlo 

 . 

https://poskytovatel.gov.sk/
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Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie cez portál slovensko.sk. Prihláste sa so slovenským občianskym preukazom.  

Kliknite na tlačidlo  

 

V okne elektronická identifikácia zadajte 6-miestny bezpečnostný osobný kód (BOK). Kliknite na tlačidlo 

 . 
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V prípade, že ste oprávnenou osobou a konáte v mene aj iných subjektov (fyzickej osoby, právnickej osoby), 
po úspešnej autentifikácii zvoľte príslušnú identitu, v mene ktorej sa chcete na portál prihlásiť. Vyberte 

subjekt a kliknite na tlačidlo . 

 

Po prihlásení sa zobrazí obrazovka, v ktorej je potrebné doplniť základné registračné údaje:  
- Email – doplňte e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť na komunikáciu medzi  Vami, resp. osobou 

zodpovednou za vykonávanie činnosti ADZ, APZ alebo SZÚ a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ďalej len „ÚPSVR“)  a na zasielanie informácii a správ z Informačného systému služieb zamestnanosti 
(ďalej len „ISSZ“). Je to povinná položka.   

- Telefón –  doplňte telefónne číslo v tvare +421xxxxxxxxx,  ako  ďalší komunikačný  kanál. 
- Zakliknite položku Súhlasím so spracovaním osobných údajov.   

Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo  . 

 

Po prvom prihlásení a registrácii firmy na portáli Poskytovateľ máte možnosť využívať služby, ktoré tento 
portál ponúka a vytvoriť konto, resp. kontá pre ďalšie oprávnené osoby. 
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2 Úvodná obrazovka portálu a sekcie portálu 
 
Po prihlásení a  registrácii na portáli Poskytovateľ  sa  otvorí úvodná obrazovka vášho konta (firmy).  

 

V hornej časti obrazovky vpravo je názov Vášho subjektu a tlačidlo   na odhlásenie z portálu.  

Na hornej lište sa nachádzajú tlačidlá  pre prístup k jednotlivým sekciám portálu: 

 Správa vzťahov a služieb – obsahuje sekciu alebo sekcie vašich oprávnení na vykonávanie činnosti -  ADZ, 

APZ alebo SZÚ, v rámci   ktorých na základe príslušných ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vediete evidenciu 

o svojej činnosti.  

Popis sekcií oprávnení ADZ, APZ a SZÚ a postup evidovania údajov v týchto sekciách je uvedený 

v samostatných návodoch pre každé z týchto oprávnení: 

- Evidovanie údajov agentúry dočasného zamestnávania  

- Evidovanie údajov agentúry podporovaného zamestnávania  

- Evidovanie údajov sprostredkovateľa zamestnania za úhradu 

 Reporty – sekcia  je určená na generovanie reportov – ročných správ o činnosti ADZ, ročných správ 

o činnosti APZ, ročných správ o činnosti SZÚ, na odosielanie reportov elektronicky na  ÚPSVR a ďalšie 

funkcionality na prácu s reportami.  

Popis sekcie Reporty  a postup vytvárania reportov a ich elektronického odosielania  na ÚPSVR je uvedený 

v návode -  Generovanie a odosielanie ročných správ o činnosti - ADZ, APZ, SZÚ. 

 Schránka -  sekcia obsahuje správy,  ktoré prichádzajú z ÚPSVR na e-mail, ktorý ste uviedli v rámci 

registrácie na portáli  - ako komunikačný kanál.   

Popis sekcie Schránka a práce s doručenými správami z ÚPSVR je uvedený v návode -  Generovanie a 

odosielanie ročných správ o činnosti - ADZ, APZ, SZÚ. 
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 Profil -  sekcia obsahuje základné údaje o používateľovi portálu, o vašej firme a oprávneniach na 

vykonávanie činnosti ADZ, APZ alebo SZÚ, ktoré ÚPSVR eviduje v ISSZ. V tejto sekcii zakladateľ konta, 

ktorý je prihlásený cez eID, môže vygenerovať prístupy pre oprávnené osoby na prácu na portáli 

Poskytovateľ (postup generovania prístupov je uvedený v časti  4. Vytvorenie konta pre oprávnenú 

osobu).   

Horná lišta sa nachádza na každej obrazovke a umožňuje rýchly prístup k jednotlivým  sekciám. 

Pod hornou lištou  v  hlavnej ponuke služieb portálu   sú  jednotlivé sekcie   rozdelené do dvoch hlavných 
skupín: 

 Správa vzťahov a služieb –  pod ktorou sú zobrazene sekcie konkrétnych oprávnení (ADZ, APZ alebo SZÚ) 

a základná informácia o tom, čo obsahujú. 

 Všeobecné -  v rámci tejto skupiny sú  zobrazené sekcie, ktoré sú spoločné pre všetky oprávnenia (ADZ, 

APZ a SZÚ) – Reporty, Schránka a Profil a základná informácia o tom, čo obsahujú. 

K obsahu a evidovaniu údajov v rámci  jednotlivých sekcií sa z úvodnej obrazovky dostanete  -  buď po kliknutí 
na názov sekcie na hornej lište alebo kliknutím na modro podfarbené odkazy v hlavnej ponuke služieb portálu 
pod názvami dvoch hlavných skupín sekcií  (Správa vzťahov a služieb, Všeobecné).  

Kontaktný formulár  

V prípade problémov s používaním portálu alebo vašich problémov vecného charakteru môžete využiť 
kontaktný formulár, ktorý sa nachádza v dolnej časti každej obrazovky.  

V tejto časti obrazovky sa nachádzajú aj odkazy na webové sídla ÚPSVR a MPSVR SR, kde sú  informácie, ktoré 
súvisia s neštátnymi službami zamestnanosti a portálom Poskytovateľ.  
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3 Sekcia Profil   

Sekcia sa zobrazí po kliknutí v hornej lište na   alebo v hlavnej ponuke služieb po kliknutí  na odkaz 

. 

 

Pod názvom sekcie Váš profil. je navigačné menu, v ktorom sa nachádzajú stránky (zobrazujú väčšie 
množstvo údajov, ktoré sú logicky zoskupené a spolu navzájom súvisia): 

 Firma 

 Roly a oprávnenia 

3.1 Stránka Firma 
 
Stránka Firma – obsahuje základné identifikačné údaje podnikateľského subjektu – Vašej firmy zaevidované 
v ISSZ a údaje zaevidované pri registrácii na portáli Poskytovateľ (e-mail, telefón). Údaje z ISSZ na tejto 
stránke sú  zaevidované  na základe podkladov, ktoré boli predložené na ÚPSVR alebo na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“) pri poskytovaní akýchkoľvek služieb zamestnanosti.   
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Upozornenie: Zobrazené údaje v položkách – Identifikátor (IČO), Názov, Adresy a Oblasti podnikanie sú len 
na prezeranie. Zmenu údajov  nie je možné vykonať na stránke, je potrebné ich nahlásiť na miestne príslušnom 
ÚPSVaR. 

Vedľa názvu stránky (Firma) sa nachádzajú funkcionality:  

 Upraviť údaje firmy - Po kliknutí na tlačidlo   sa zobrazí obrazovka Zmena kontaktných 
údajov, kde  môžete upraviť údaje doplnené pri registrácii firmy na portáli Poskytovateľ.   

 

Po úprave údajov v týchto položkách  kliknite na tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Potvrdenie zmeny 
údajov (s informáciou o úspešnej zmene údajov).   

 

Pre návrat na stránku Firma kliknite na tlačidlo . 

 Spravovať oprávnené osoby – Po kliknutí na tlačidlo  sa zobrazia obrazovky 
určené sa vytvorenie a spravovanie konta pre oprávnené osoby, ktoré majú oprávnenie prihlásiť sa na 
portál Poskytovateľ (aj na portál Služby zamestnanosti) iba menom a heslom. Táto funkcionalita je 
sprístupnená len pre zakladateľa konta, ktorý je prihlásený cez eID.  
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Postup vytvorenia konta pre oprávnenú osobu a jej prihlásenie na portál  je uvedený v časti   4. Vytvorenie 
konta pre oprávnenú osobu. 

Pri prvom prihlásení na portál Poskytovateľ odporúčame vytvoriť konta pre všetky oprávnené osoby,  ktoré 
budú evidovať údaje na portáli, vrátane osoby zodpovednej za vykonávanie činnosti agentúry – ADZ, APZ 
alebo SZÚ. Oprávnené osoby sa na portál Poskytovateľ  nemusia prihlasovať cez eID, ale len prihlasovacím 
menom a heslom, ktoré môže vygenerovať len konateľ spoločnosti, resp. poverená osoba prihlásená na 
portál cez eID.  

3.2 Stránka Roly a oprávnenia 
 
Na  stránke Roly a oprávnenia sú zobrazené všetky typy oprávnenia podnikateľského subjektu – ADZ, APZ 
alebo SZÚ, ktoré boli k 01.01.2023 platné, t. j.  neboli ukončené alebo zrušené.  

 

 

Kliknutím  na názov oprávnenia si môžete prezerať údaje týkajúce sa príslušného oprávnenia. Sú to údaje, 
ktoré sú zaevidované v ISSZ v súvislosti s  oprávnením podnikateľského subjektu na vykonávanie konkrétnej 
činnosti – ADZ, APZ, SZÚ . 

Upozornenie: Zobrazené údaje sú len na prezeranie. Zmenu údajov nie je možné vykonať na stránke, je 
potrebné ju nahlásiť  na  ÚPSVR Bratislava. 

4 Vytvorenie konta pre oprávnenú osobu  
 

V rámci prihlásenia na portáli  Poskytovateľ  iba osoba, ktorá je prihlásená cez eID,  môže vytvoriť kontá pre 
oprávnené osoby, ktoré budú evidovať údaje na portáli Poskytovateľ. Výhodou vytvorenia  konta pre 
oprávnenú osobu je, že na portál Poskytovateľ sa bude  prihlasovať  pomocou  – prihlasovacieho mena 
a hesla.  
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4.1 Vytvorenie konta novej oprávnenej osoby 
 

V sekcii Profil na stránke Firma kliknite na tlačidlo  .  

 

Zobrazia sa obrazovky určené sa vytvorenie konta pre oprávnené osoby. Na jednotlivých obrazovkách sú 
zapracované nápovedy, ktoré vám poskytnú pomoc pri vytvorení konta pre oprávnenú osobu. Obrazovky na 
vytvorenie konta sú spoločné pre portál Poskytovateľ a portál Služby zamestnanosti (portál voľných 
pracovných miest).   

Na obrazovke Zoznam oprávnených osôb pre vytvorenie oprávnenej osoby kliknite na tlačidlo 

.  

 

Na obrazovke Nová oprávnená osoba uveďte všetky potrebné údaje o oprávnenej osobe. 
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Doplňte údaje v nasledujúcich položkách: 

 Titul pred menom – vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. 

 Krstné meno – v textovej položke doplňte krstné meno. 

 Priezvisko – v textovej položke doplňte priezvisko. 

 Titul za menom – vyberte z rozbaľovacieho zoznamu. 

 E-mailová adresa – doplňte e-mailovú adresu, na ktorú bude oprávnenej osobe odoslaný e-mail 
o vytvorení registrácie s vygenerovaným prihlasovacím menom. 

 Prístupy na portály – kliknite v zaškrtávacom poli pri položke  prístup s rolou (oprávnením) ADZ, APZ 
alebo SZÚ, na výber sú položky podľa vášho typu oprávnenia, resp. typov oprávnení; ak váš podnikateľský 
subjekt má viac oprávnení, tak kliknite v tých zaškrtávacích poliach, ku ktorým chcete oprávnenej osobe 
umožniť prístup na evidovanie prípadne len na prezeranie údajov. Ak oprávnenej osobe neoznačíte 
prístup k niektorej z rolí, tak po prihlásení na portál Poskytovateľ sa jej nebude zobrazovať sekcia, ku 
ktorej nemá označený prístup v tejto položke. 
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Po doplnení údajov kliknite na tlačidlo  . Konto novej  oprávnenej osoby bolo vytvorené.   
Na uvedenú e-mailovú adresu oprávnenej osoby bude odoslaný potvrdzujúci e-mail o vytvorení novej 
registrácie.   

Zobrazí sa obrazovka s informáciou o pridaní novej oprávnenej osoby. Kliknite na tlačidlo 
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Na obrazovke Zoznam oprávnených osôb je doplnená nová oprávnená osoba. Môžete pokračovať 

v evidovaní ďalšej oprávnenej osoby alebo kliknite na tlačidlo   a vrátite sa na úvodnú obrazovku 
portálu.  

 

 

4.2 Aktualizácia prihlasovacích údajov a dokončenie registrácie oprávnenej osoby 
 

Po vytvorení konta a udelení prístupov k role ADZ, APZ alebo SZÚ, prípadne k viacerým rolám príde do                
e-mailovej schránky oprávnenej osoby notifikačný  e-mail potvrdzujúci registráciu novej oprávnenej osoby.  

Postup oprávnenej osoby pri aktualizácii údajov a dokončenie registrácie oprávnenej osoby: 
 
Otvorte notifikačný e-mail  vo svojej e-mailovej schránke s predmetom - Aktualizujte svoj účet, kde sú 
informácie o vašej registrácii: 
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Po kliknutí na odkaz  v doručenom e-maile vás systém presmeruje na 
portál Služby zamestnanosti, kde v ďalších krokoch musíte, ako oprávnená osoba aktualizovať svoj profil 

a svoje prihlasovacie údaje. V nasledujúcej obrazovke kliknite na odkaz   

 
 
Na obrazovke Aktualizácia informácii o účte upravte a aktualizujte údaje v jednotlivých položkách. 
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V položke Prihlasovacie meno upravte prihlasovacie meno, ďalšie údaje skontrolujte prípadne upravte. Po 

úprave kliknite na tlačidlo , čím potvrdíte svoje nové prihlasovacie meno a upravené údaje. 

 

V ďalšej obrazovke Aktualizácia hesla vytvorte heslo – oprávnenej osoby. Heslo musí obsahovať: 

 minimálne 8 znakov,  

 minimálne jedno veľké písmeno,  

 minimálne jedno malé písmeno,  

 minimálne jedno číslo. 
Heslo doplnené v položke Nové heslo a  v položke Potvrdenie hesla musí byť rovnaké. 

Kliknutím na tlačidlo  potvrdíte nové heslo.  Svoje heslo si starostlivo uschovajte. 

 

Po potvrdení a odoslaní hesla oprávnenej osoby sa zobrazí informácia o aktualizácii konta oprávnenej osoby.  
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Po úspešnej registrácii na portáli Poskytovateľ  máte možnosť,  ako oprávnená osoba využívať služby, ktoré 
tento portál poskytuje.  

5 Prihlásenie oprávnenej osoby na portál Poskytovateľ 
 

Pre prihlásenie  zadajte v internetovom prehľadávači adresu portálu https://poskytovatel.gov.sk 

Na obrazovke Prihlásenie zamestnávateľa a poskytovateľa služieb zamestnanosti použite Prihlásenie 

pomocou mena a hesla. Doplňte svoje  Prihlasovacie meno a Heslo, kliknite na tlačidlo  . 

 

Otvorí sa úvodná obrazovka portálu Poskytovateľ, kde v pravom hornom rohu je uvedené vaše meno 
a priezvisko, prípadne ďalšie údaje (titul) tie, ktoré doplnil konateľ spoločnosti, resp. poverená osoba 
prihlásený  na portál cez eID,  pri vytváraní vášho konta - oprávnenej osoby.  

https://poskytovatel.gov.sk/
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Na základe pridelených prístupov k oprávneniam (rolám)  ADZ, APZ alebo SZÚ sa vám v rámci skupiny Správa 
vzťahov a služieb  zobrazia len tie sekcie, ku ktorým máte  konateľom spoločnosti, resp. poverenou osobou 
(prípadne osobou zodpovednou za vykonávanie činnosti v rámci konkrétneho oprávnenia) pridelený prístup.  

Na rozdiel od osoby prihlásenej cez eID v sekcii Profil  na stránke Firma  ako oprávnená osoba nemáte tlačidlo  

 , teda nemôžete vytvárať kontá ďalším oprávneným osobám.  

 

Na základe pridelených prístupov môžete evidovať údaje ADZ, APZ alebo SZÚ, generovať reporty – ročné 
správy o činnosti a odosielať ich na ÚPSVR. 
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Postup vedenia evidencie ADZ, APZ alebo SZÚ  t. j. evidovania údajov agentúr,  generovania a odosielania  
ročných správ o činnosti je uvedený v samostatných návodoch: 

 Evidovanie údajov agentúry dočasného zamestnávania 

 Evidovanie údajov agentúry podporovaného zamestnávania 

 Evidovanie údajov sprostredkovateľa zamestnania za úhradu 

 Generovanie a odosielanie ročných správ o činnosti - ADZ, APZ, SZÚ 

Po ukončení práce na portáli Poskytovateľ sa nezabudnite odhlásiť – kliknutím na tlačidlo  
v pravom hornom rohu obrazovky. 

V prípade problémov s používaním portálu Poskytovateľ nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom 
kontaktného formulára, ktorý si zobrazíte kliknutím na položku Kontaktný formulár v spodnej časti 
obrazovky.  


