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prijímané v podateľni úradu



po úspešne absolvovanej maturitnej    
skúške....

❖nemusíte sa zaregistrovať hneď po ukončení školy,
maturitnej skúške alebo po doručení oznámenia o
neprijatí na VŠ.

❖ máte nárok na prázdniny v roku, v ktorom ste
ukončili štúdium, teda žiadosť o zaradenie do
evidencie môžete podať až po 31.8.2021(rodičia
majú nárok na rodinné prídavky do 31.8.2021 a do
26 rokov dieťaťa pokiaľ študuje v dennej forme
štúdia na VŠ)



Ako požiadať o zaradenie do evidencie

❖ evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na
ÚPSVR, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

❖ ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na ÚPSVR, musí si osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov
o zamestnanie na ÚPSVR, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu (občan získa priamo na úrade).

❖ ak by ste sa po skočení školy hneď zamestnali a pracovný pomer neskôr ukončili - a požiadate o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, potom budete zaradení do evidencie
nasledujúcim dňom po jeho ukončení . Ak požiadate o zaradenie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia
pracovného pomeru, budete zaradení dňom osobného podania žiadosti.

❖ občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVR predkladá:

❖ platný občiansky preukaz,

❖ kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru

❖ kópiu zápočtového listu

❖ kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom../

❖ Pre absolventa strednej školy, ktorý sa príde hlásiť po 31.8.2021

❖ - podať žiadosť o zaradenie do evidencie o zamestnanie v termíne od 1.9.2021 - 7.9.2021

❖ Predložiť:

❖ platný občiansky preukaz

❖ kópiu maturitného vysvedčenia /príp. výučného listu/ a originál tohto dokumentu k nahliadnutiu

❖ právoplatné –konečné rozhodnutie školy o neprijatí v prípade, že ste sa hlásili na ďalšie štúdium



Kto je považovaný za absolventa školy

❖ absolvent – občan mladší ako 26 rokov, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania
sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi
a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne
platené zamestnanie (ďalej len absolvent školy ),

❖ absolvent do 26 rokov– nemá nárok na dávku v nezamestnanosti – nárok na dávku
v nezamestnanosti vzniká len v prípade, že v posledných troch rokoch platil
príspevok na poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky, alebo robil na dobu
určitú 2 roky

❖ absolvent nemá nárok na dávky v hmotnej núdzi – je spoločne posudzovaný s
rodičmi. Ak je sám, posudzuje sa samostatne, môže požiadať o dávky v hmotnej
núdzi a príspevky k nim na oddelení pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych
dávok v mieste trvalého bydliska.



Evidencia na úrade práce a zdravotné 
poistenie

❖ absolvent, ktorý je zaevidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
neplatí poistné na zdravotné poistenie, platiteľom poistného je štát ,
mesačne vo výške 76,44 €,

❖ pri uchádzačoch so zdravotným postihnutím je platiteľom poistného
štát , mesačne vo výške 38,22 € - podľa zákona o zdravotnom poistení
č. 273/1994 Z. z , § 10 ods. 6 písm. d)

❖ ak sa nestihnete zaevidovať na Úrade práce do siedmich kalendárnych
dní od skončenia sústavnej prípravy na povolanie, za obdobie, počas
ktorého ste neboli študentom a neboli ani evidovaní na Úrade práce,
ste povinní si zdravotné poistenie zaplatiť sami v pobočke zdravotnej
poisťovne, ktorej ste poistencom podľa miesta trvalého bydliska.

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=12676
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=594032-594032
http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=594032-594032


Evidencia na Úrade práce a sociálne 
poistenie

❖ absolvent zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nie je povinne dôchodkovo
ani nemocensky poistený. Po účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. má absolvent
zaregistrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie možnosť prihlásiť sa ako
dobrovoľný platiteľ nemocenského, dôchodkového poistenia i poistenia
v nezamestnanosti.

❖ dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť
poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na
balík poistenia):

❖ na nemocenské poistenie – 4,4 %

❖ na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 5,25
% príslušnej DSS)

❖ na invalidné poistenie – 6 %

❖ do rezervného fondu solidarity – 4,75 %

❖ na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

❖ minimálny a maximálny vymeriavací základ sa menia vždy k 1. januáru kalendárneho
roka.

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=28752


Povinnosti absolventa zaregistrovaného 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie
❖ uchádzač o zamestnanie musí dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu zo zákona o službách 

zamestnanosti vyplývajú. V súlade so zákonom a je predovšetkým povinný:

❖ najneskôr do 8 pracovných dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti 
predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

❖ byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho 
vyzvania v prípade, že úrad má pre uchádzača vhodné zamestnanie, ktoré mu chce 
sprostredkovať, alebo ak ho chce zaradiť do akéhokoľvek programu aktívnych opatrení na 
trhu práce, resp. do aktivačnej činnosti,

❖ aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu 

❖ ak uchádzač o zamestnanie s úradom práce nespolupracuje (odmietne vhodné zamestnanie, 
nezúčastňuje sa na aktívnych opatreniach trhu práce, nedostavuje sa na úrad práce alebo na 
miesto úradom stanovené včas...), úrad ho z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradí 
a znova ho zaradí do tejto evidencie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho 
vyradenia. /UoZ si počas tohto obdobia platí sám zdravotné poistenie, čo  je 458,64 € resp. 
229,32 € uchádzač so zdravotným postihnutím /

❖ Z uvedeného dôvodu musí absolvent už pri podávaní žiadosti vedieť, či je schopný podmienky 
evidencie ustanovené zákonom spĺňať alebo chce voľno po ukončení štúdia využiť inak.

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=28779


Inštitúcie, s ktorými sa stretnete pri vstupe 
na trh práce

❖ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

❖ Sociálna poisťovňa

❖ Zdravotná poisťovňa

❖ Neštátni poskytovatelia služieb sprostredkovania:

Agentúra podporovaného zamestnávania 

Agentúra dočasného zamestnávania

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Pracovné agentúry

- s tým súvisia poplatky so sprostredkovaním



Absolventi vo vzťahu k Úradu práce 
a k poisťovniam

Absolvent
a konkrétna situácia

Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny

Dávka
v nezamestnanosti

Dávka
v hmotnej núdzi

Zdravotná poisťovňa Sociálna poisťovňa

chce v lete brigádovať
v zahraničí

nie nie nie

musí platiť poistné 
na zdravotné 
poistenie

môže sa dobrovoľne 
prihlásiť a platiť 
odvody z ním 
určeného 
vymeriavacieho 
základu

chce dlhodobo pracovať
v zahraničí

nie nie nie
nie, ak je zdravotne 
poistený na území 
iného štátu

môže sa dobrovoľne 
prihlásiť a platiť 
odvody z ním 
určeného 
vymeriavacieho 
základu

Absolvent
a konkrétna situácia

Úrad práce 
sociálnych vecí a 
rodiny

Dávka
v nezamestnanosti

Dávka
v hmotnej núdzi

Zdravotná 
poisťovňa

Sociálna poisťovňa



Absolventi vo vzťahu k Úradu práce 
a k poisťovniam

Absolvent
a konkrétna situácia

Úrad práce 
sociálnych vecí a 
rodiny

Dávka
v nezamestnanosti

Dávka
v hmotnej núdzi

Zdravotná poisťovňa Sociálna poisťovňa

ukončil SŠ,
prijatý na VŠ

nie nie nie nie

môže sa dobrovoľne
prihlásiť a platiť 
odvody
z ním určeného
vymeriavacieho 
základu

ukončil SŠ,
neprijatý na VŠ

môže požiadať o 
zaradenie do 
evidencie uchádzačov
o zamestnanie
najvýhodnejšie po 
31. auguste

ak platil poistenie
v nezamestnanosti za 
posledné  dva roky, 
môže poberať dávku
v nezamestnanosti

ak spolu
s ďalšími spoločne 
posudzovanýmiosoba
mi spĺňa podmienky 
zákona, môže poberať 
dávku
v hmotnej núdzi

nie

môže sa dobrovoľne 
prihlásiť a platiť 
odvody z ním 
určeného 
vymeriavacieho 
základu

ukončil VŠ
a nenastúpil
do zamestnania 
bezprostredne po 
ukončení VŠ

môže požiadať o 
zaradenie
do evidencie 
uchádzačov
o zamestnanie 
najvýhodnejšie 
bezprostredne po 
ukončení školy

ak platil poistenie
v nezamestnanosti za 
posledné dva roky, 
môže poberať dávku
v nezamestnanosti

ak spolu
s ďalšími spoločne 
posudzovanými 
osobami spĺňa 
podmienky zákona, 
môže poberať dávku
v hmotnej núdzi

nie

môže sa dobrovoľne 
prihlásiť a platiť 
odvody z ním 
určeného 
vymeriavacieho 
základu



Absolventi vo vzťahu k Úradu práce 
a k poisťovniam

Absolvent
a konkrétna situácia

Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny

Dávka
v nezamestnanosti

Dávka
v hmotnej núdzi

Zdravotná poisťovňa Sociálna poisťovňa

nastúpi do 
zamestnania 
bezprostredne po 
ukončení štúdia

nie nie nie

nie, zamestnávateľ je 
povinný
do 8 dní zamestnanca 
prihlásiť a platiť 
odvody

nie, zamestnávateľ je 
povinný
do 8 dní zamestnaca 
prihlásiť a platiť 
odvody

hľadá prácu, chce sa 
zúčastňovať aktivít 
úradu práce

áno, požiada
o zaevidovanie do 
evidencie uchádzačov
o zamestnanie

ak platil poistenie
v nezamestnanosti za 
posledné dva roky, 
môže poberať dávku
v nezamestnanosti

ak spolu
s ďalšími spoločne 
posudzovanými 
osobami spĺňa 
podmienky zákona, 
môže poberať dávku
v hmotnej núdzi

nie

môže sa dobrovoľne 
prihlásiť a platiť 
odvody z ním 
určeného 
vymeriavacieho 
základu

hľadá prácu, nechce 
sa zúčastňovať aktivít 
úradu práce (prácu si 
hľadá sám)

nie, úrad práce by ho 
pre nespoluprácu
z evidencie vyradil, 
môže požiadať
o zaevidovanie do 
evidencie záujemcov
o zamestnanie

nie nie
musí platiť poistné na 
zdravotné poistenie

môže sa dobrovoľne 
prihlásiť a platiť 
odvody z ním 
určeného 
vymeriavacieho 
základu



Príspevky v roku 2021

❖ príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

❖ rekvalifikačné kurzy : REPAS+, KOMPAS +

❖ príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

❖ príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby



Príspevok na vykonávanie absolventskej 
praxe 

❖ absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej dohody o absolventskej praxi medzi
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a medzi uchádzačom o zamestnanie - absolventom školy,
ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac.

❖ absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej
predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne,

❖ počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie – absolvent školy nesmie byť v
pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru,

❖ začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ,

❖ počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich
pracovných dní, ktorý vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe,

❖ po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní
absolventskej praxe,

❖ počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy ostáva v evidencii uchádzačov o
zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

❖ počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádza
absolventovi školy mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životnéhominima – 139,63 eur
poskytovaného



❖ rekvalifikácia na účely REPAS + je príprava UoZ na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a
zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

❖ rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

❖ REPAS + umožňuje UoZ evidovaným na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny:

- rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie prostredníctvom absolvovania rekvalifikácie,

- zvoliť si rekvalifikáciu a poskytovateľa rekvalifikácie podľa vlastného výberu,

❖ aký kurz je možné si vybrať ?

- Akreditovaný kurz

- Neakreditovaný kurz vykonávaný na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie

- Neakreditovaný kurz vykonávaný na základe súhlasného stanoviska, ktoré vydala sektorová rada alebo stavovská organizácia

alebo profesijná organizácia

❖ uchádzač o zamestnanie si vyberie rekvalifikačný kurz, o ktorý má záujem u poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý daný kurz zrealizuje.

❖ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, príde na oddelenie poradenstva a vzdelávania,
na osobnú konzultáciu kde bude usmernený a informovaný o ďalšom postupe.

❖ kurzy sú poskytované zdarma + je poskytnutý príspevok na cestovné a stravné pre UoZ vo výške 4,76 € za každý absolvovaný
deň kurzu.



Príspevok na rekvalifikáciu  KOMPAS +

❖ kompetenčný kurz na účely KOMPAS+ je je príprava UoZ na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia kľúčových
kompetencií v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu

❖ kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

❖ aký kurz je možné si vybrať ?

❖ neakreditovaný kurz zameraný na rozvoj vybraných kľúčových kompetencií:

❖ komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií),

❖ osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií),

❖ počítačové zručnosti,

❖ jazykové zručnosti.

❖ uchádzač o zamestnanie si vyberie kompetenčný kurz, o ktorý má záujem u poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý daný
kurz zrealizuje.

❖ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, príde na oddelenie poradenstva
a vzdelávania, na osobnú konzultáciu kde bude usmernený a informovaný o ďalšom postupe.

❖ kurzy sú poskytované zdarma + je poskytnutý príspevok na cestovné a stravné pre UoZ vo výške 4,76 € za každý
absolvovaný deň kompetenčného kurzu.



❖ Charakteristika príspevku
❖ príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou.
❖ dĺžka trvania činnosti je najmenej tri roky.
❖ na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok

❖ Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je:
❖ dĺžka evidencie UoZ - 3 mesiace
❖ vypracovanie a predloženie podnikateľského zámeru

❖ Príspevok v roku 2021
❖ v okrese Banská Bystrica je vo výške: 4.445,34 €
❖ Poskytovanie príspevku:
❖ 60% výšky príspevku sa poskytne do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody s úradom (2.667,20 €)
❖ 40 % výšky príspevku - (1.778,14 €) poskytne úrad príjemcovi príspevku po predložení prvej správy

o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania
SZČ.)

❖ za každý rok prevádzkovania SZČ, počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ,
príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku.



Príspevok na vykonávanie aktivačnej činnosti 
formou dobrovoľníckej služby

❖ dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie (UoZ) vykonávaním
dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.
Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc

❖ a) pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby
po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a
ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní
verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania,
kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri
starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo
zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v
oblasti styku s verejnosťou,

❖ b) pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

❖ dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviacDobrovoľnícku
službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas 12 kalendárnych
mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby (

❖ účasť UoZ na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná.

❖ počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny
príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, od
1.7. 2020 do 30.6.2021 je to 214,83 €



EURES
European Employment Services
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❖ EURES = EURopean Employment Services

❖ Sieť založená a koordinovaná Európskou komisiou od r.1993

❖ Ciele:

❖ uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v EÚ/EHP

❖ výmena pracovných ponúk a žiadostí o zamestnanie

❖ asistencia pri hľadaní práce a pri sťahovaní za prácou

❖ informačná sieť (VPM, životné a pracovné podmienky)

ČO JE EURES?



pracovné portály: www.eures.sk
www.eures.europa.eu

kontakt:
Ing. Alžbeta Spišiaková, EURES poradca
ÚPSVR Banská Bystrica, Skuteckého 39,               
4. poschodie, č. dv. 407
tel: 048/2440 303   mail:alzbeta.spisiakova@upsvr.gov.sk

http://www.eures.europa.eu/


DATABÁZA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

www.eures.sk

www.eures.europa.eu



EURES

❖ EURES poradcovia

❖ všetky krajiny EÚ/EHP +  Švajčiarsko

❖ Slovensko:

❖ ÚPSVaR



Pri osobách evidovaných na úrade práce, soc. vecí a rodiny je maximálna

výška mzdy alebo odmeny 214,83 € brutto
/výška životného minima /
Dohoda môže byť uzatvorená maximálne na 40 dní v jednom kalendárnom
roku. Je potrebné zdôrazniť, že sa tým myslí počet dní, na ktoré je dohoda
uzatvorená a nie počet odpracovaných dní v rámci dohody. Dôležité je
vedieť aj to, že do maximálneho počtu 40 dní trvania dohody v roku sa berú
do úvahy úplne všetky dohody v danom kalendárnom roku. Je tak možné
mať v jednom roku napríklad štyri dohody po 10 dní, ale nie je možné mať v
jednom roku napríklad jednu dohodu na 30 dní, druhú na 40 dní a podobne
(súčet dní trvania dohôd nesmie presiahnuť 40 dní).



Internet – stránky: www.upsvar.sk
www.profesia.sk,  www.trhprace.sk,     

www.job.server.sk,  www.praca.sk

❖ personálne agentúry
❖ inzeráty, média, regionálne a celoštátne denníky
❖ odborné  časopisy z oblasti, v ktorej sa chcete zamestnať
❖ zoznamy firiem – miestne, celoštátne
❖ združenie podnikateľov
❖ vlastný inzerát
❖ internetové adresy a portály s ponukou voľných pracovných miest

http://www.profesia.sk/
http://www.trhprace.sk/
http://www.job.server.sk/
http://www.praca.sk/


internetový sprievodca trhom práce

❖voľné pracovné miesta
❖pracovný kompas- rady pri voľbe povolania,

resp. výberu školy
❖kartotéka zamestnaní
❖životopis
❖motivačný list
❖príprava na pracovný pohovor
❖pradenstvo



Užitočné webové stránky:

www.mladezvakcii.sk
http://icm.sk/index.php/pracovny_servis/kategoria/C61/

http://www.coolagent.cz/sk/ pobočka BA, KE
http://www.studentagency.sk pobočka v BB
http://europa.eu/youth/sk Európsky portál pre mládež, 
www.iuventa.sk Slovenský inštitút mládeže

www.europa.eu/youth – Európsky portál pre mladých
www.europa.eu – Európsky portál
www.ec.europa.eu/ploteus – Európsky portál o možnostiach vzdelávania
www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra
www.euroguidance.net - Národné informačné centrum pre odbornú prípravu 
a profesijné poradenstvo

http://www.mladezvakcii.sk/
http://icm.sk/index.php/pracovny_servis/kategoria/C61/
http://www.coolagent.cz/sk/
http://www.studentagency.sk/
http://europa.eu/youth/sk
http://www.iuventa.sk/
http://www.europa.eu/youth
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/


ww.euroeducation.net – databáza vysokoškolských inštitúcií v Európe
www.eurydice.org – informácie o štúdiu v európskych krajinách
www.study-in-europe.org – informácie o možnostiach štúdia v Európe
http://univ.cc/– zoznam a web stránky univerzít celého sveta
www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
www.iuventa.sk – Slovenský inštitút mládeže
www.mladezvakcii.sk - Národná agentúra programu Mládež v akcii
www.osf.sk– Open Society Foundation
www.visegradfund.org – Medzinárodný višegrádsky fond
www.internationalscholarships.com – vyhľadávač štipendií v zahraničí
www.scholarshipnet.info - štipendiá na všetky stupne VŠ štúdia 
www.scholarships.sk – Národný štipendijný program SR
www.minedu.sk– Ministerstvo školstva SR

http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.mladezvakcii.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.eures.sk/


zhrnutie

• Čo robiť po maturitnej skúške

• Prehľad úradných povinností pre maturantov

• Po ústnych maturitách treba myslieť aj na to, čo bude po nich. Ako postupovať v
prípade, ak nezmaturujete na prvýkrát a dostanete ročný odklad? Prídu rodičia o
prídavky? Na čo všetko máte od štátu nárok, ak vás nevezmú na vysokú školu?



prehľad dôležitých krokov, ktoré Vás čakajú na 
úradoch

• 1.  maturanti čakajúci na výsledky prijímačiek

• až do 31. augusta 2021 ste študentmi, takže do tohto času sa nemusíte hlásiť
na úrade práce ani v zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Môžete čakať na výsledky
prijímačiek, ktoré každá fakulta vyhlási najneskôr do konca júla. Rodičia majú nárok
na rodinné prídavky aj daňový bonus.

• ak vás na VŠ nezobrali, mali by ste sa prihlásiť na úrade práce v mieste trvalého
bydliska - od 1. 9 . 2021 do 7.9.2021

• ak tak urobíte neskôr, za toto obdobie si musíte sami uhradiť zdravotné poistenie.
Štát vám poistenie platí až od dátumu evidencie na úrade práce.



• 2.  nezamestnaní  maturanti

• môžete sa dobrovoľne zaregistrovať na úrade práce, keďže to nie je vaša
povinnosť, ale právo.

• na evidenciu potrebujete občiansky preukaz a doklad o ukončenom vzdelaní (ten
môžete doložiť aj dodatočne). Ak vás úrad práce zaregistruje, automaticky
ostávate poistencami štátu, preto zdravotnej poisťovni nič nenahlasujete (urobí to
za vás úrad práce).

• môžete sa prihlásiť na dobrovoľné sociálne poistenie

• máte nárok zúčastňovať sa na bezplatných poradenských službách, ktoré vám
poskytuje príslušný úrad práce.

• v prípade, že si nájdete zamestnanie, úradu práce musíte najneskôr do 8 dní
od podpisu pracovnej zmluvy predložiť doklad potvrdzujúci nástup
do zamestnania, najlepšie pracovnú zmluvu.



• 3. maturanti s reparátom

• ak ste nezmaturovali, máte ročný odklad a posudzujú vás ako študentov
s prerušenou formou štúdia.

• máte možnosť zaregistrovať sa za ten čas na úrade práce ako nezamestnaný ako
každý, kto ukončil povinnú desaťročnú školskú dochádzku.

• odo dňa zaevidovania (opäť platí termín najneskôr do 7. septembra 2021 vám
štát hradí zdravotné poistenie.

• keďže rok nemáte štatút študenta, prichádzajú rodičia o rodinné prídavky a
daňový bonus za dané obdobie. Rodinné prídavky si rodičia môžu obnoviť, až keď
zmaturujete a prijmú vás na vysokú školu.



☺


