
 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje. 

§ 51- Poskytnutie  príspevku 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 v rámci národného projektu 

„Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – Aktivita č. 1 

 

Absolventská prax podľa tohto zákona umožňuje získanie odborných zručností a praktických 

skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. 

 

Za absolventa školy sa považuje podľa §8 ods.1 písm. a) 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 pravidelné platené zamestnanie teda zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť 

po sebe nasledujúcich mesiacov. (ďalej len „absolvent školy“). 

 

Absolventská prax sa môže vykonávať 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. 

Absolvent si podáva žiadosť na predpísanom tlačive u svojej sprostredkovateľky. 

Počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy nesmie byť 

v pracovnoprávnom   vzťahu podľa § 6 ods. 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)“. 
 

Zamestnávateľ si podáva žiadosť na predpísanom tlačive na územne príslušnom UPSVaR.  

 

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej 

organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky alebo aj samostatne zárobkovo činná 

osoba, ktorá nemá žiadnych zamestnancov.  

 

Absolventská prax sa 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 rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá 

zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe. 

 

 Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny 

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

predpisu mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním 

absolventskej praxe; paušálny príspevok sa kráti za dni voľna na ktoré má absolvent nárok v rozsahu 

10 pracovných dní  a za ďalšie dni ospravedlnenej neprítomnosti na absolventskej praxi na základe 

evidencie dochádzky predkladanej úradu. Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na 

úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe. 

 

Paušálny príspevok vo výške 136,63 EUR, ktorý môže úrad poskytnúť absolventovi školy podľa 

§51 patrí medzi príspevky, na ktorých poskytovanie nie je právny nárok.  

 

 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Diana Trégerová, Ing. Rastislav Stodola 
Číslo kancelárie: 415 

Telefón: 044/2440 403, 044/2440 456 

diana.tregerova@upsvr.gov.sk;  rastislav.stodola@upsvr.gov.sk  
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