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ÚVOD  
 

Realizácia národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ sa začína ako 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V zmysle tejto 

Zmluvy sú úrady oprávnené uzatvárať dohody o poskytnutí finančných príspevkov na 

hlavné aktivity (aktivita č.1 a aktivita č. 2) od 1.9.2015. 

 

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ (ďalej len „projekt“) sa 

realizuje úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci Slovenskej 

republiky bez Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“). Je realizovaný 

prostredníctvom dvoch hlavných aktivít: 

 

Aktivita č. 1 – zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe pre 

zamestnávateľa a poskytovanie finančného paušálneho príspevku  absolventovi školy na 

vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o službách zamestnanosti). 

 

Aktivita č.2 – poskytovanie finančného príspevku podľa § 54 odsek 1 písm. a) zákona 

o službách zamestnanosti na podporu vytvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý 

príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, 

ktorý u zamestnávateľa vykonával absolventskú prax. 

  

V rámci projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ môže byť zamestnávateľovi: 

- zabezpečený absolvent školy vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely 

vykonávania absolventskej praxe, pričom absolventovi školy bude úrad poskytovať  

paušálny finančný príspevok na vykonávanie absolventskej praxe v rámci aktivity 1, 

- poskytovaný finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

aktivity č. 2.  
 

Pre každú hlavnú aktivitu je zverejnené samostatné Oznámenie o možnosti 

predkladania žiadostí. 
 

 V zmysle tohto Oznámenia o  možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov 

o zabezpečenie absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely 

vykonávania absolventskej praxe a  predkladania žiadostí absolventov škôl o zaradenie na 

absolventskú prax a o poskytnutie  príspevku na vykonávania absolventskej praxe v rámci  

aktivity č. 1 (ďalej len „oznámenie“) projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ 

môžu: 

 

- zamestnávatelia predkladať žiadosti  o zabezpečenie absolventa školy vedeného 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe, ktorému 

úrad bude poskytovať paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

 a  
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- absolventi škôl vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie predkladať žiadosti 

o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej 

praxe. 

 

Aktivita č. 1  
 

Zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe pre 

zamestnávateľa a poskytovanie finančného paušálneho príspevku na vykonávanie 

absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti. 

 

Príspevok poskytujú príslušné úrady absolventom škôl, ktorí sú vedení v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie, najmenej jeden mesiac a ktorí budú zaradení na 

vykonávanie absolventskej praxe u zamestnávateľa v rámci projektu „Absolventská 

prax štartuje zamestnanie“. 

 

Úrady zabezpečujú najmä: 

- prijímanie a kontrolu žiadostí , 

- zabezpečenie hodnotenia žiadostí, 

- komunikáciu so žiadateľmi, 

- vypracovávanie a realizáciu dohôd medzi úradom a zamestnávateľom a medzi úradom 

a absolventom školy, 

- vyplácanie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe, 

- výber uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú zapojení do projektu, 

- kontrolu na mieste, 

- priebežné sledovanie projektu, 

- zabezpečenie správneho evidovania ukazovateľov projektu, 

- spracovanie podkladov k doplňujúcim monitorovacím údajom k žiadosti o platbu, 

- spracovanie podkladov k monitorovacím správam. 

 

Absolvent školy podľa §8 odsek 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti (ďalej len 

„absolvent školy“) je občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom 

vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi 

rokmi a  od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie. Na účely zaradenia na 

absolventskú prax musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden 

mesiac podľa §51 odsek 2 zákona o službách zamestnanosti. 

Absolventská prax podľa §51 odsek 1 zákona o službách zamestnanosti umožňuje získanie 

odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú 

dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. 

 

Počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy nesmie byť v pracovnoprávnom    

vzťahu podľa § 6 odsek 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, teda nesmie byť 

v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného 

pomeru (§ 51 odsek 4 zákona o službách zamestnanosti). 

Podľa § 51 odsek 3 zákona o službách zamestnanosti sa absolventská prax vykonáva 

najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia a opakovaného 

vykonávania v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej 
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rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ 

absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe (príloha č. 5C). 
 

V prípade ak má zamestnávateľ záujem  o prijatie absolventa školy na vykonávanie 

absolventskej praxe, môže požiadať úrad o zabezpečenie absolventa školy na účely 

vykonávania absolventskej praxe , ak spĺňa  podmienky zamestnávateľa v zmysle § 3 zákona 

o službách zamestnanosti v platnom znení. 

 

Zamestnávateľ podáva žiadosť o  zabezpečenie absolventa školy vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe na príslušný úrad 

v územnom obvode ktorého sa bude u zamestnávateľa vykonávať absolventská prax, okrem 

prípadu keď je zamestnávateľom ústredie s miestom vykonávania absolventskej praxe na 

úrade (mimo BSK).  

 

Absolvent školy podáva žiadosť o zaradenie na absolventskú prax a o príspevok na 

vykonávanie absolventskej praxe na príslušný úrad (mimo BSK) , v územnom obvode 

ktorého má trvalý pobyt alebo na príslušný úrad v územnom obvode ktorého sa bude 

u zamestnávateľa vykonávať absolventská prax prípade, že je už dohodnutý so 

zamestnávateľom u ktorého bude vykonávať absolventskú prax. V prípade, že absolvent 

školy bude vykonávať absolventskú prax na úrade (mimo BSK), môže podať žiadosť len na 

príslušný úrad, v územnom obvode ktorého má trvalý pobyt (mimo BSK). 

 

V prípade, ak absolvent školy sám prejaví záujem o absolventskú prax, vyplní „Žiadosť 

absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie o zaradenie na 

absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe“ 
(ďalej len „žiadosť absolventa školy“) (príloha č. 1) a predloží ju vecne príslušnému 

organizačnému útvaru úradu spolu so Žiadosťou absolventa školy, vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie, o spôsobe poukazovania paušálneho príspevku počas 

vykonávania absolventskej praxe (príloha č.1A) a Vyhlásením absolventa školy, že 

neprevádzkoval alebo nevykonával / prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú 

činnosť pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (príloha č. 1B). 

 

Absolventskú prax môže absolventovi školy odporučiť aj príslušný úrad formou       

Ponukového listu vykonávania absolventskej praxe (príloha č. 2). Ak absolvent školy 

súhlasí so zaradením na absolventskú prax, vyplní žiadosť absolventa školy (príloha č. 1) 

V prípade, že absolvent školy nesúhlasí so zaradením na absolventskú prax a bez vážnych 

dôvodov odmietne nastúpiť na vykonávanie absolventskej praxe napriek odporúčaniu úradu, 

úrad ho vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 odsek 2 písm. b) zákona 

o službách zamestnanosti. 

 

Medzi zamestnávateľom a absolventom školy, ktorý u zamestnávateľa vykonáva 

absolventskú prax nie je žiaden pracovnoprávny vzťah, pretože absolventská prax sa môže 

vykonávať len na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi 

absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac 

a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom      

(§ 51 odsek 2 zákona o službách zamestnanosti) 
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V rámci tohto projektu je možné následne po skončení vykonávania absolventskej 

praxe poskytovať zamestnávateľovi finančný príspevok na podporu vytvorenia 

pracovného miesta v zmysle aktivity č. 2 projektu.  

 

Vzhľadom na časovú prepojenosť obidvoch aktivít je potrebné venovať v nasledovných 

odsekoch zvýšenú pozornosť aj aktivite č. 2 s ohľadom na zachovanie lehôt a kompatibility 

medzi aktivitami. 

 

Aktivitou č. 2 je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných 

miest zamestnávateľom, ktorí príjmu do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie 

z oprávnenej cieľovej skupiny bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych 

dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona o službách 

zamestnanosti, ktorú u daného zamestnávateľa vykonával (ak sa s úradom písomne 

nedohodne inak).  

Hlavná aktivita č. 2 bude realizovaná podľa § 54 odsek 1 písm. a) zákona o službách 

zamestnanosti. 

V prípade, ak má zamestnávateľ záujem vytvoriť pracovné miesto pre absolventa školy, 

ktorý u neho vykonával absolventskú prax nie je relevantné či bola absolventská prax 

vykonávaná v zmysle tohto projektu (aktivity č. 1). Aktivita č. 2 je výlučne viazaná na 

podmienku vykonávania absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona o službách 

zamestnanosti a na podmienku, aby zamestnávateľ prijal tohto uchádzača o zamestnanie do 

pracovného pomeru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej 

ukončenia (ak sa s úradom nedohodne inak). 
 

S ohľadom na podmienku oprávnenej cieľovej skupiny projektu, že uchádzač o zamestnanie 

v čase vstupu do aktivity č. 1 projektu musí spĺňať definíciu absolventa školy v zmysle          

§ 8 odsek 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti po celý čas vykonávania 

absolventskej praxe, nie je potrebné aby pri vstupe do aktivity č.2 (vznik pracovného 

pomeru) ešte spĺňal status absolventa školy.  

 

V prípade ak je u zamestnávateľa vykonávaná absolventská prax v zmysle § 51 zákona 

o službách zamestnanosti mimo tohto projektu (teda mimo aktivity č.1) je potrebné, 

aby absolvent školy pri vstupe do aktivity č.2 (vznik pracovného pomeru) spĺňal status 

absolventa školy.  

 

Vzhľadom na túto časovú viazanosť je nevyhnutné, aby si zamestnávateľ v dostatočnom 

časovom predstihu (odporúčame minimálne 75 kalendárnych dní pred skončením 

absolventskej praxe za predpokladu trvania absolventskej praxe najviac 6 mesiacov, resp. 

v závislosti od doby trvania absolventskej praxe) zvážil reálnu potrebu vytvorenia 

pracovného miesta a či sa mu absolvent školy osvedčil a spĺňa všetky pracovné požiadavky 

natoľko, že ho chce prijať do pracovného pomeru. S ohľadom na skutočnosť, že pracovné 

miesto je viazané výlučne na konkrétneho absolventa školy, a nie je možné následne 

vytvorené pracovné miesto preobsadiť, odporúčame zamestnávateľom dôkladne vziať do 

úvahy či absolvent školy nadobudol počas absolventskej praxe dostatočné zručnosti 

a vedomosti a tým spĺňa všetky predpoklady a pracovné požiadavky zamestnávateľa.  
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V prípade ak sa zamestnávateľ rozhodne vytvoriť pracovné  miesto, je povinný 

v dostatočnom predstihu (odporúčame minimálne 45 kalendárnych dní pred skončením 

absolventskej praxe za predpokladu trvania absolventskej praxe najviac 6 mesiacov, alebo 

v závislosti od doby trvania absolventskej praxe) predložiť kompletnú písomnú žiadosť 

o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest (ďalej len 

„žiadosť“) na predpísanom formulári vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

podľa zoznamu príloh uvedených na žiadosti na príslušný úrad v  mieste vytvorenia 

pracovného miesta.  

 

Podrobnosti ohľadom poskytnutia finančného príspevku na podporu vytvárania 

pracovných miest pre absolventov škôl, ktorí vykonávali u zamestnávateľa 

absolventskú prax, sú uvedené v Oznámení o  možnosti predkladania žiadostí 

o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ - aktivita č.2. 

 

Zdôrazňujeme, že jedným z dôvodov stanovenia uvedených lehôt je aby bol 

zabezpečený plynulý prechod absolventa školy z absolventskej praxe do pracovného 

pomeru čo je pri aktivizácií mladých ľudí na trh práce nevyhnutné a aby tým bolo 

zároveň zaručené plnenie pracovných úloh k spokojnosti zamestnávateľa.       

 

 

ROZPOČET     
 

Výška pomoci, ktorá je schválená na realizáciu hlavnej aktivity č. 1 projektu (vykonávanie 

absolventskej praxe) predstavuje 17 237 163,81  €.  

 

Finančná pomoc pozostáva z finančného príspevku zo zdrojov Iniciatívy pre zamestnanosť 

mladých ľudí , Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

  

 

                                                                                 

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE  
 

V rámci tohto oznámenia možno zabezpečiť absolventa školy na účely vykonávania 

absolventskej praxe pre zamestnávateľa a poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe absolventovi školy vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska 

okrem Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

 

 

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA  
 

Cieľovou skupinou sú NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese 

vzdelávania, ani v odbornej príprave)  – UoZ do 29 rokov , ktorí v čase vstupu do projektu 

spĺňajú definíciu absolventa školy v zmysle zákona o službách zamestnanosti v platnom 

znení - občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania 
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sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi,  od jej 

ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie a sú vedení v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie najmenej jeden mesiac. Status absolventa školy musia spĺňať počas celého 

trvania aktivity č.  1, teda počas vykonávania absolventskej praxe. 

 

Cieľová skupina musí byť vždy z oprávneného územia projektu. To znamená, že 

absolvent školy, ktorý je vedený v evidencii úradu v BSK nemôže vykonávať absolventskú 

prax  v zmysle projektu napr. v Košiciach. Vždy musí byť z oprávneného územia realizácie 

projektu. Napr. môže byť vedený v evidencii UoZ v Humennom a vykonávať absolventskú 

prax  v Košiciach.  

 

V rámci projektu sú stanovené ďalšie kritéria výberu absolventov škôl z oprávnenej cieľovej 

skupiny, ktoré musia byť zohľadnené vzhľadom na merateľné ukazovatele, ktoré sú 

stanovené v Operačnom programe Ľudské zdroje a je nevyhnutné ich dodržiavať. 

 

V záujme výberu vhodného kandidáta z oprávnenej cieľovej skupiny projektu, ktorý musí 

spĺňať aj kritériá merateľných ukazovateľov príslušného úradu je výber vhodného UoZ 

v kompetencii príslušného úradu
 .
  

 

Zamestnávateľ môže uviesť v žiadosti o zabezpečenie absolventa školy na účely 

vykonávania absolventskej praxe  identifikačné údaje o absolventovi školy, ktorého má 

v pláne prijať na vykonávanie absolventskej praxe. 

 

V prípade ak zamestnávateľ v čase podávania žiadosti nemá vybratého kandidáta, výber 

vhodného absolventa školy môže na žiadosť zamestnávateľa napr. prostredníctvom 

výberového konania zabezpečiť príslušný úrad, pred posudzovaním žiadosti zamestnávateľa.  

 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA  
  

Oprávnenými žiadateľmi sú:  

 

1. Absolventi škôl s ktorými úrad uzatvorí dohodu o absolventskej praxi a o poskytnutí 

príspevku na vykonávanie absolventskej praxi na základe ich žiadosti o zaradenie na 

absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. 
 

2. Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení, 

s ktorými úrad uzatvorí dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania 

absolventskej praxe absolventa školy na základe ich žiadosti o zabezpečenie 

absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely 

vykonávania absolventskej praxe. 
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Oprávnená aktivita 
 

Oprávnenou aktivitou je zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej 

praxe pre zamestnávateľa a poskytovanie finančného paušálneho príspevku na vykonávanie 

absolventskej praxe absolventovi školy podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti na 

základe:  

 

1. Žiadosti zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy, vedeného v evidencii      

uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe. 

    

2.  Žiadosti absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie    

     príspevku  na vykonávanie absolventskej praxe. 

1. 
Žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy, vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe“ predkladá 

zamestnávateľ na predpísanom formulári (príloha č. 4) v ktorej uvedie presný počet a druh 

požadovaných pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe. V prípade, ak 

uvedenú žiadosť predkladá na viaceré druhy pracovného miesta, resp. predpokladá 

vykonávanie absolventskej praxe s rôznym termínom začatia vykonávania absolventskej 

praxe, ukončenia absolventskej praxe, či s odlišnou dobou trvania absolventskej praxe, 

uvedie túto skutočnosť v tabuľkovej časti svojej žiadosti, v „Špecifikácia pracovných miest 

na vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o 

zamestnanie“ spolu s presnou špecifikáciou pracovných miest, spôsobov získavania 

praktických skúseností, požadovaných stupňov vzdelania, doby a miesta vykonávania 

absolventskej praxe ako i počtom pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe.  

 

V procese posudzovania žiadosti zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy vedeného 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe je úrad 

oprávnený overiť si údaje uvedené v tejto žiadosti v príslušných informačných systémoch 

verejnej správy a v prípade potreby požadovať od zamestnávateľa dodatočné informácie 

súvisiace s predloženou žiadosťou (zriaďovacia listina, oprávnenie na vykonávanie činnosti 

podľa osobitného predpisu, doklad o zvolení/menovaní štatutárneho zástupcu a pod - neplatí 

pre žiadateľov zriadených zákonom a pre orgány štátnej a verejnej správy). 

 

Zamestnávateľ predkladá žiadosť o  zabezpečenie absolventa školy vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe na príslušný úrad 

v územnom obvode ktorého sa bude u zamestnávateľa vykonávať absolventská prax,  
 

Formulár žiadosti a jej príloha sú uverejnené na internetovej stránke ústredia 

(www.upsvar.sk). 

 

V prípade, že žiadosť zamestnávateľa nie je možné vybaviť do 3 mesiacov od jej podania z  

dôvodu, že v evidencii uchádzačov o zamestnanie nie sú vhodní absolventi škôl, podľa   

požiadaviek zamestnávateľa, žiadosť sa považuje za bezpredmetnú. O uvedenej skutočnosti 

upovedomí úrad zamestnávateľa písomne. Zamestnávateľ môže následne podať novú 

žiadosť aj s jej prílohami. 

http://www.upsvar.sk/
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O podmienke 3 mesačnej lehoty vybavenia žiadosti je príslušný úrad povinný informovať 

zamestnávateľa pri jeho predkladaní prvej žiadosti o zabezpečenie absolventa školy, 

vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe. 
 

Formulár žiadosti a jej prílohy sú uverejnené na internetovej stránke ústredia 

(www.upsvar.sk). 

 

Pri zosúlaďovaní požiadaviek zamestnávateľa a absolventa školy na vykonávanie 

absolventskej praxe s ponukou trhu práce, je potrebné uplatňovať prísne kritériá výberu 

absolventov škôl na vykonávanie absolventskej praxe tak, aby absolventská prax 

absolventov škôl bola zameraná na získanie odborných zručností a praktických skúseností 

u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania s možnosťou čo 

najrýchlejšieho uplatnenia týchto absolventov škôl na trhu práce. V tejto súvislosti úrady 

diferencovane pristupujú k požiadavkám zamestnávateľov na vykonávanie absolventskej 

praxe, v závislosti od možností zamestnávateľov zamestnať absolventov škôl, ktorí u nich 

vykonávajú absolventskú prax a pri opätovných žiadostiach týchto zamestnávateľov berú do 

úvahy aj skutočnosť, či sa absolventi škôl, ktorí v predchádzajúcom období vykonávali 

u nich  absolventskú prax, umiestnili na trhu práce. 

 

Pri zosúlaďovaní požiadaviek zamestnávateľa a absolventa školy na vykonávanie 

absolventskej praxe sú úrady povinné brať do úvahy aj percentuálne dodržanie podielu 

merateľných ukazovateľov cieľovej skupiny (absolventov škôl) v rámci projektu a preto 

v prípade, že zamestnávateľ už má vybratého absolventa školy, ktorému by chcel 

zabezpečiť vykonávanie absolventskej praxe, uvedie ho v Žiadosti o zabezpečenie 

absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe (bod 4. v  prílohe č. 4.) . 

Zároveň je zamestnávateľ povinný tento výber konzultovať s príslušným úradom.  

 

Príslušný úrad môže zamestnávateľovi zamietnúť vybraného absolventa školy s ohľadom 

na dodržanie % podielu merateľných ukazovateľov, ktoré je úrad povinný dodržať 

v zmysle schválenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade 

s Operačným programom ľudské zdroje. Úrad môže na základe požiadavky 

zamestnávateľa zorganizovať výberové konanie. 

 

Ak úrad súhlasí so zabezpečením absolventa školy u  zamestnávateľa, za účelom 

vykonávania absolventskej praxe, uzavrie so zamestnávateľom „Dohodu o zabezpečení 

podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie“ (príloha č. 5).  

 

Absolventovi školy úrad uhrádza paušálny príspevok do 15 pracovných dní po uplynutí 

kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje v zmysle § 51 odsek 8 

písm. h) zákona o službách zamestnanosti na základe evidencie dochádzky, ktorú 

predkladá úradu zamestnávateľ do 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca 

v ktorom sa absolventská prax vykonávala, v zmysle § 51 odsek 9 písm. d) zákona 

o službách zamestnanosti (príloha č. 5B). 

 

http://www.upsvar.sk/


                                                                                                                      
 

                                                                                                                                Kód ITMS: 312020A051 

Národný projekt „ Absolventská prax štartuje zamestnanie“ sa realizuje vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu   v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

 

www. employment.gov.sk / www.esf.gov.sk 

  

 
                                                                                                                        Strana 11 

Úrad dohodne dĺžku vykonávania absolventskej praxe len na dobu, počas ktorej absolvent 

školy nedosiahne 26 rokov veku, teda spĺňa status absolventa školy ((podľa § 8 odsek 1 

písm. a) zákona o službách zamestnanosti)), minimálne však aspoň na 3 mesiace. 

 

Absolvent školy má po dobu absolventskej praxe nárok na voľno v celkovom rozsahu 10 

pracovných dní,  ktoré si však nemusí vyčerpať ak o takéto voľno nemá záujem. Tento 

nárok mu vzniká najskôr po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe (§ 51 

odsek 6 zákona o službách zamestnanosti). O poskytnutie voľna je absolvent školy povinný 

požiadať zamestnávateľa, u ktorého vykonáva absolventskú prax, vopred. 

 

Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah písomne určuje zamestnávateľ 

(odporúča sa však 4 hodiny počas 5 pracovných dní v týždni) a po jej skončení vydá 

absolventovi školy Potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe (príloha č. 5C) (podľa     

§ 51 odsek 3 zákona o službách zamestnanosti), v ktorom uvedie:  

- druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vykonávala, 

- druh praktických skúsenosti a spôsob ich získavania, 

- dobu trvania dohodnutej absolventskej praxe, 

- stručné hodnotenie absolventskej praxe. 

 

Zamestnávateľ určí fyzickú osobu, pod vedením ktorej bude absolvent školy vykonávať 

absolventskú prax , podľa § 51 odsek 9 písm. b) zákona o službách zamestnanosti, pričom 

sa odporúča, aby maximálny počet absolventov škôl, pripadajúcich na jednu fyzickú osobu 

bol 5 absolventov škôl.  

 

Zamestnávateľ preukázateľne oboznámi absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri vykonávaní absolventskej praxe ((§ 51 odsek 9 písm. c) zákona o službách 

zamestnanosti)). 

  

2. 
Žiadosť absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax a  o poskytnutie príspevku 

na vykonávanie absolventskej praxe (príloha č. 1) v  rámci aktivity č. 1 projektu 
„Absolventská prax štartuje zamestnanie“ absolvent školy podáva na príslušný úrad, 

v územnom obvode ktorého má trvalý pobyt, ak nie je dohodnutý so žiadnym 

zamestnávateľom z iného územného obvodu v rámci oprávneného územia projektu alebo na 

príslušný úrad v  územnom obvode ktorého sa bude absolventská prax vykonávať 

u zamestnávateľa v prípade, že je už dohodnutý so zamestnávateľom z iného územného 

obvodu v rámci oprávneného územia projektu u ktorého bude vykonávať absolventskú prax. 

Absolventská prax sa musí vždy vykonávať v oprávnenom území projektu a aj absolvent 

školy , ktorý ju bude vykonávať musí byť vedený v evidencii UoZ v oprávnenom území 

projektu.  

V prípade, ak absolvent školy bude vykonávať absolventskú prax na akomkoľvek úrade 

môže podať žiadosť len na príslušný úrad, v územnom obvode ktorého má trvalý pobyt.  

Absolventskú prax môže absolventovi školy odporučiť príslušný úrad formou   

„Ponukového listu vykonávania absolventskej praxe“ (príloha č. 2). Ak absolvent školy 

súhlasí so zaradením na absolventskú prax, vyplní žiadosť absolventa školy (príloha č. 1) 
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V prípade, že absolvent školy nesúhlasí so zaradením na absolventskú prax a bez vážnych 

dôvodov odmietne nastúpiť na vykonávanie absolventskej praxe napriek odporúčaniu úradu, 

úrad ho vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 odsek 2 písm. b) zákona 

o službách zamestnanosti. 

 

V prípade, ak absolvent školy prejaví záujem o absolventskú prax, vyplní „Žiadosť 

absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, o zaradenie na 

absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe“ 
(ďalej len „žiadosť absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax“) (príloha č. 1) 

a predloží ju vecne príslušnému organizačnému útvaru úradu. 

  
Spolu so žiadosťou absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax je absolvent školy 

povinný úradu predložiť: 

 

-„Žiadosť absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 

o spôsobe poukazovania paušálneho príspevku počas vykonávania absolventskej 

praxe“ (príloha č. 1A), ktorá je prílohou č. 1 k žiadosti absolventa školy o zaradenie na 

absolventskú prax. 

 

- „Vyhlásenie“ (príloha č. 1B) o tom, že pred zaradením do evidencie uchádzačov     

   o zamestnanie neprevádzkoval alebo nevykonával / prevádzkoval alebo vykonával  

   samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré je prílohou č. 2 k žiadosti absolventa školy   

   o zaradenie na  absolventskú prax. 

 

Ak absolvent školy pred zaradením do evidencie UoZ prevádzkoval alebo vykonával 

samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „SZČ), tak podmienkou zaradenia na 

absolventskú prax a poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je podľa      

§ 70 odsek 7 písm. a) až f) a odsek 8 zákona o službách zamestnanosti  skutočnosť, že 

žiadateľ – absolvent školy: 

a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov (zisťuje úrad, môže preukázať aj UoZ),  

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie,     

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové    

sporenie(zisťuje úrad, môže preukázať aj UoZ),   

c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním 

žiadosti o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie  

absolventskej praxe (zisťuje úrad, môže preukázať aj UoZ),  

d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky (zisťuje úrad), 

e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár 

podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zisťuje úrad), 

f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce 

z pracovného pomeru (preukazuje UoZ formou Vyhlásenia -  príloha č. 1B). 

 

Splnenie podmienok uvedených v písm. a) až e) zisťuje úrad.  

Splnenie podmienok uvedených v písm. a) až c) môže preukázať aj žiadateľ – absolvent 

školy. 
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Splnenie podmienky uvedenej v písm. f) preukazuje absolvent školy formou Vyhlásenia 

(príloha č. 1B).  

 

Finančné riaditeľstvo, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce 

sú povinní do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému 

informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa § 70 odsek 7 písm. a) až c) zákona 

o službách zamestnanosti. 

 

V zmysle § 1 odsek 6 zákona č. 177/2018 Z.z. proti byrokracii platí, že ak z technických 

dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v 

rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa 

ods. 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa ods. 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojov 

registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť 

staršia ako 30 dní. 

 

V procese posudzovania žiadosti absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax 

a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je úrad oprávnený 

overiť si údaje uvedené v tejto žiadosti a jej prílohe v príslušných informačných 

systémoch verejnej správy a v prípade potreby požadovať od absolventa školy 

dodatočné informácie súvisiace s predloženou žiadosťou absolventa školy o zaradenie 

na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. 

 

V prípade, že žiadosť absolventa školy nie je možné vybaviť do 3 mesiacov od jej podania  

z  dôvodu, že v evidencii žiadostí zamestnávateľov nie sú vhodní zamestnávatelia podľa 

požiadaviek absolventa školy, žiadosť sa považuje za bezpredmetnú. O uvedenej skutočnosti 

upovedomí úrad absolventa školy písomne. Absolvent školy môže následne podať novú 

žiadosť. 

 

O podmienke 3 mesačnej lehoty vybavenia žiadosti absolventa školy je príslušný úrad  

povinný informovať absolventa školy pri jeho predkladaní prvej žiadosti o zaradenie na 

absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. 

 

 Absolvent školy musí v deň nástupu na absolventskú prax spĺňať najmä tieto 

podmienky: 

 

- ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme 

štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené 

zamestnanie. Podmienka, že ukončil sústavnú prípravu na povolanie pred menej ako dvomi 

rokmi a je mladší ako 26 rokov veku platí počas celej dĺžky vykonávania absolventskej 

praxe, 

- je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac, 

- má vek maximálne 3 mesiace do dovŕšenia 26 rokov veku, 

- má uzavreté úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, 

- nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práce vykonávanej mimo      

   pracovného pomeru podľa § 6 odsek 2 písm .a) zákona o službách zamestnanosti, 

- spĺňa podmienku NEET – nepokračuje v procese vzdelávania ani v odbornej príprave, 
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-spĺňa podmienky oprávnenej cieľovej skupiny z hľadiska kritérií merateľných 

ukazovateľov v rámci projektu, ktoré sú stanovené v Operačnom programe Ľudské zdroje 

a ktorých percentuálne podiel  bude stanovený pre každý  úrad. 

- podpísal Kartu účastníka. 
 

Ak je absolvent školy zaradený na vykonávanie absolventskej praxe, úrad s ním uzavrie 

„Dohodu o absolventskej praxi a o poskytnutí príspevku na vykonávanie absolventskej 

praxe“ (príloha č. 3). 

„Dohodu o absolventskej praxi a o poskytnutí príspevku na vykonávanie absolventskej 

praxe“ (príloha č. 3) uzatvorí príslušný úrad s absolventom školy až po uzatvorení dohody 

so zamestnávateľom (príloha č. 5).  

 

     Príslušný úrad v rámci realizácie projektu môže zamietnúť žiadosť absolventa školy aj 

s ohľadom na dodržanie % podielu merateľných ukazovateľov, ktoré je úrad povinný 

dodržať v zmysle schválenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

v rámci projektu v súlade s Operačným programom Ľudské zdroje.  

 

Absolvent školy je povinný pred vstupom do projektu podpísať Kartu účastníka. 

 

Podmienkou zaradenia UoZ do projektu je vyplnenie „Karty účastníka“, ktorú je UoZ 

povinný v spolupráci s príslušným zamestnancom úradu vyplniť a podpísať pri uzatváraní 

dohody o absolventskej praxi a o poskytnutí príspevku na vykonávanie absolventskej 

praxe(ďalej len „dohoda“), pričom dňom vstupu do aktivity č. 1 je deň začatia vykonávania 

absolventskej praxe v zmysle dohody s UoZ. Údaje do Karty účastníka zisťuje a do ISSZ 

natypuje zamestnanec príslušného útvaru úradu, ktorý s absolventom školy uzatvára dohodu. 

 

PRÍSPEVOK  NA  VYKONÁVANIE  ABSOLVENTSKEJ  PRAXE 
 

Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny 

príspevok vo výške 65% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

mesačne podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 51 odsek 5 zákona o službách 

zamestnanosti). 

Úrad zároveň poskytne náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania 

absolventskej praxe ( § 51 odsek 5 zákona o službách zamestnanosti) 

 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe poskytuje absolventovi školy úrad 

s ktorým absolvent školy uzavrel dohodu o absolventskej praxi a o poskytnutí 

príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. 

 

Na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe nie je právny nárok!!! 
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Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe 
 

Mesačná výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je od 1. júla 2020 vo výške 

139,63 EUR.  
 

Výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe sa po dobu trvania záväzku (dohody 

s absolventom školy) môže meniť v závislosti od výšky sumy životného minima, ktoré sa 

každý rok k 1.júlu môže upravovať. 

 

Oprávnené výdavky 
 

Oprávnenými výdavkami sú len tie výdavky, ktoré úrad poskytol na vykonávanie 

absolventskej praxe absolventovi školy z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorý najneskôr v deň 

nástupu na absolventskú prax podpísal Kartu účastníka. 

 

Podľa §51 odsek 5 zákona o službách zamestnanosti, paušálny príspevok na vykonávanie 

absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy na úhradu jeho nevyhnutných 

osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe.  

 

Príspevok sa kráti za dni voľna, v rozsahu desiatich pracovných dní na ktoré má absolvent 

školy nárok najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe a za 

ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky, ktorú 

predkladá zamestnávateľ úradu mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí 

kalendárneho mesiaca podľa odseku 9 písm. d) zákona o službách zamestnanosti. Výsledná 

suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 51 odsek 5 zákona o službách 

zamestnanosti).  

 

Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní 

absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej 

pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny (§ 51 odsek 7 zákona 

o službách zamestnanosti). 

 

Absolvent školy sa v dohode uzatvorenej medzi absolventom školy a úradom zaväzuje, že 

uzatvorí poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe ((§ 51 

odsek 8 písm. g) zákona o službách zamestnanosti)). 

 

Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas 

vykonávania absolventskej praxe, ak ho uzatvorí najskôr v deň uzavretia dohody a najneskôr 

do dňa nástupu na vykonávanie absolventskej praxe na základe „Žiadosti absolventa školy 

vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie o úhradu platby náhrady poistného na 

úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe“ (príloha č. 3A), ktorú 

predloží absolvent školy príslušnému úradu najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia 

posledného kalendárneho mesiaca vykonávania absolventskej praxe (ak sa s úradom 

písomne nedohodne inak)“. 
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Ak absolvent školy  uzatvoril úrazové poistenie v rámci inej poistnej zmluvy, účinnej počas 

celej doby vykonávania absolventskej praxe, úrad akceptuje úrazové poistenie, ale neuhrádza 

absolventovi školy náklady na takto dojednané úrazové poistenie (ani jeho alikvotnú časť  za 

obdobie vykonávania absolventskej praxe). 

 

 

SPÔSOB  FINANCOVANIA  OPRÁVNENEJ AKTIVITY 
 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe poskytuje absolventovi školy úrad do 15 

pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok 

poskytuje (§ 51 odsek 8 písm. h) zákona o službách zamestnanosti) na základe jeho 

evidencie dochádzky, ktorú predkladá zamestnávateľ úradu mesačne do desiatich 

pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca ((§ 51 odsek 9 písm. d) zákona 

o službách zamestnanosti)).  

 

Úhradu náhrady poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe 

poskytne absolventovi školy úrad pri poslednej mesačnej úhrade paušálneho príspevku, 

pokiaľ sa úrad s absolventom školy nedohodne inak. 

 

Termín realizácie projektu: august 2015 – august 2021 

 

ČASOVÝ  HARMONOGRAM    REALIZÁCIE    OPRÁVNENEJ 

AKTIVITY 
 

Aktivita č. 1 
Začiatok realizácie 

aktivity č. 1 

Ukončenie realizácie 

aktivity č. 1 

Prijímanie žiadostí 09/2015 
12/2020* 

03/2021** 

Podpisovanie dohôd 09/2015 
12/2020* 

03/2021** 

Úhrada príspevku absolventom škôl 

zo strany úradu 
10/2015 07/2021 

*     Za predpokladu, že úrad uzatvorí dohodu na vykonávanie AP na šesť mesiacov 

**  Za predpokladu, že úrad uzatvorí dohodu na vykonávanie AP na tri mesiace 

 

Absolvent školy musí nastúpiť na absolventskú prax najneskôr v januári 2021* alebo v apríli 

2021** z dôvodu, aby poslednú žiadosť o úhradu platby úrad vyplatil najneskôr v júli 2021. 

 

Proces schvaľovania predložených žiadostí prebieha do vyčerpania 

finančných prostriedkov vyčlenených na toto oznámenie. 
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FORMULÁR  ŽIADOSTÍ  A  PRÍLOHY  K  ŽIADOSTIAM 
 

Žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania 

absolventskej praxe a  Žiadosť absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax 

a o príspevok na vykonávania absolventskej praxe musia byť predložené na formulároch, 

ktoré sú v prílohou č. 1 alebo č. 4 tohto oznámenia spolu s ostatnými požadovanými 

prílohami uvedenými v zozname príloh tohto oznámenia. Elektronická verzia formulárov je 

k dispozícii aj na internetovej stránke ústredia http://www.upsvar.sk.  
 

Žiadosť zamestnávateľa musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho zástupcu 

žiadateľa a označená odtlačkom pečiatky. Žiadosť absolventa školy musí byť potvrdená jeho 

originálnym podpisom. Podpísaním žiadostí zamestnávateľ a  absolvent školy akceptujú 

podmienky oznámenia a súčasne potvrdzujú správnosť údajov.  

 

 

  

SPÔSOB  DORUČENIA  ŽIADOSTÍ 
 

Žiadosť zamestnávateľa a Žiadosť absolventa školy (ďalej len „žiadosť“ ) a povinné prílohy 

k žiadostiam v  písomnej podobe zamestnávateľ a absolvent školy predkladajú v jednom 

origináli na územne príslušný úrad  

 

 Žiadosti doručené na ústredie alebo na iný, ako územne príslušný úrad, nebudú v rámci 

oznámenia akceptované a budú vrátené žiadateľom. 
 

Zamestnávateľ označí zásielku nasledovne: 

- žiadosť o zabezpečenie absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

na účely vykonávania absolventskej praxe 

- kód oznámenia: 12/2020/§ 51 – AP ŠZ 

- názov zamestnávateľa  

- adresa zamestnávateľa 

 

Absolvent školy označí zásielku nasledovne: 

- žiadosť o zaradenie na absolventskú prax a poskytnutie príspevku na vykonávanie 

absolventskej praxe 

- kód oznámenia:12/2020/§ 51 – AP ŠZ 

- meno a priezvisko absolventa školy 

- adresa trvalého pobytu absolventa školy 

 

Žiadatelia by si mali vo vlastnom záujme preveriť správnosť údajov a či je žiadosť 

kompletná . 

 

Územne príslušný úrad pri osobnom prevzatí žiadostí, vrátane povinných príloh, potvrdí 

prijatie žiadostí.  

  

http://www.upsvar.sk/
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Zoznam úradov, ktoré sú územne príslušné pre jednotlivé okresy je uvedený v prílohe č. 6 

tohto oznámenia. 

 

 

NIEKTORÉ POUŽÍVANÉ POJMY 
 

Cieľová skupina 

sú osoby, v prospech ktorých sa realizuje projekt resp. osoby využívajúce výsledky 

realizácie  projektu.  

 

Európsky sociálny fond 

je finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k prioritám 

Európskej únie, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti 

prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu 

vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak 

prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej 

zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu 

znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych 

rozdielov v zamestnanosti (čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o 

Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1784/1999).  

 

Zákon o službách zamestnanosti  
je zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Absolvent školy  
je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil 

príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 

menej ako dvomi rokmi a  od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie        

(§8 odsek 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti). 

 

Sústavná príprava na povolanie 

 je štúdium na strednej škole, v odbornom učilišti a praktickej škole (ďalej len „stredná 

škola“) alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania tretieho 

stupňa (§ 35 odsek 1 zákona o službách zamestnanosti). 

 

Pravidelne platené zamestnanie  

je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov (§ 8 odsek 2 

zákona o službách zamestnanosti). 

 

Zamestnanie  
je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom (§ 6 odsek 4 zákona o službách 

zamestnanosti). 
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Absolventská prax    

je nástroj AOTP, ktorý umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností 

u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. 

 

 

Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie  
v evidencii uchádzačov o zamestnanie (absolventa školy) je najmenej 1 mesiac na to, aby 

absolvent školy mohol vykonávať  absolventskú prax na základe uzatvorenej písomnej 

dohody o absolventskej praxi a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe  

medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie a úradom a na 

základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom (§ 51 odsek 2 

zákona o službách zamestnanosti). 

 

Dĺžka vykonávania absolventskej praxe  
je najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného 

vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej 

rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ 

absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe (§ 51 odsek 3 zákona 

o službách zamestnanosti). 

 

Paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

môže úrad poskytnúť absolventovi školy vo výške 65 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov 

spojených s vykonávaním absolventskej praxe (§ 51 odsek 5 zákona o službách 

zamestnanosti). 

 

Paušálny príspevok sa kráti  
za dni voľna v rozsahu desiatich pracovných dní, na ktoré má absolvent školy  nárok najskôr 

po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe a ktoré mu poskytne 

zamestnávateľ; za neprítomnosť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti absolventa školy 

alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny, ktorú absolventovi školy ospravedlní 

zamestnávateľ a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej  praxi na základe evidencie 

dochádzky, ktorú predkladá zamestnávateľ úradu (§ 51 odsek 5 , odsek 7 a odsek 9 zákona 

o službách zamestnanosti). 

 

Zamestnávateľ na účely zákona o službách zamestnanosti  
podľa ustanovenia § 3 odsek 1 zákona o službách zamestnanosti je právnická osoba, ktorá 

má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky alebo 

fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva 

fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

Za zamestnávateľa podľa ustanovenia § 3 odsek 2 zákona o službách zamestnanosti  sa  

považuje aj  

 

   a) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s 

pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky 

podľa osobitného predpisu (Obchodný zákonník),  
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b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä 

sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované 

zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a 

prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre 

zamestnancov na území Slovenskej republiky,  

 

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať 

fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho 

dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere 

zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50, § 51a alebo § 56 alebo 

ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa 

§51 zákona o službách zamestnanosti. 

 

d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem 

prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny; 

 

Zamestnávateľ pre účely absolventskej praxe  
je právnická alebo fyzická osoba,  u ktorej vykonáva absolvent školy, vedený v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie absolventskú prax, bez pracovnoprávneho vzťahu na základe 

uzatvorenej písomnej dohody medzi absolventom školy a úradom a na základe uzatvorenej 

písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom;   

 

Počas celej dĺžky vykonávania absolventskej praxe  
musí uchádzač o zamestnanie spĺňať status absolventa školy podľa § 8 odsek 1 písm. 

a) zákona o službách zamestnanosti. 

 

Zamestnanec úradu  
je zamestnanec Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s miestom výkonu práce na úrade. 

 

Vedúci zamestnanec úradu   
je vedúci zamestnanec Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s miestom výkonu práce na 

úrade. 

 

NEET - mladí ľudia vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú    

v procese vzdelávania, ani v odbornej príprave  (not in employment, education or training) 
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ZOZNAM PRÍLOH K OZNÁMENIU 
 
Príloha č. 1 

Žiadosť absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, o zaradenie na 

absolventskú prax o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe.  

 

Príloha č. 1A  

Žiadosť absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, o spôsobe poukazovania 

paušálneho príspevku počas vykonávania absolventskej praxe. 

 

Príloha č. 1B 

Vyhlásenie absolventa školy, že prevádzkoval alebo vykonával / neprevádzkoval alebo nevykonával 

pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie samostatnú zárobkovú činnosť (príloha k 

„žiadosti absolventa školy“). 

 

Príloha č. 2   

Ponukový list pre absolventa školy. 

 

Príloha č. 3  

Dohoda o absolventskej praxi a o poskytnutí príspevku na vykonávanie absolventskej praxe medzi 

úradom a absolventom školy, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 

 

Príloha č. 3A 

Žiadosť  absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie o úhradu platby  náhrady  

poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe (príloha k dohode 

o absolventskej praxi a o poskytnutí príspevku na vykonávanie absolventskej praxe) 

 

Príloha č. 4  

Žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie, na účely vykonávania absolventskej praxe.  

 

Príloha č. 5  

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie  medzi úradom a zamestnávateľom . 

 

Príloha č. 5A    

Menný zoznam absolventov škôl, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie a špecifikácia 

pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe (príloha č...k „Dohode o zabezpečení 

podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie). 

 

Príloha č. 5B  

Evidencia dochádzky.  

 

Príloha č. 5C  

Potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.                                                                          

                                                                                                                                                                                                          

Príloha č. 6  

Zoznam úradov, ktoré sú územne príslušné pre jednotlivé okresy.  


