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§70 Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Názov NP Nestrať prácu –
vzdelávaj sa

Kód ITMS2014+ 312031BMG1

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU
NA VZDELÁVANIE ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE

podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov („žiadosť“) platná od 16.02.2023

1. ČASŤ  vypĺňa záujemca o zamestnanie
Všetky položky v žiadosti sú povinné (ak nie je uvedené inak) a je potrebné ich korektne vyplniť

Záujemca o zamestnanie
Priezvisko Meno Titul

Trvalý pobyt – adresa (obec) Ulica, číslo PSČ

Korešpondenčná adresa1 (obec) Ulica, číslo PSČ

Rodné číslo E-mailová adresa Telefonický kontakt

Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania
☐* (10) neukončené základné ☐* (14) úplné stredné odborné (maturita) ☐* (18) vysokoškolské (2. stupeň)

☐* (11) základné ☐* (15) úplne stredné všeobecné (gymnázium) ☐* (19) vysokoškolské (3. stupeň)

☐* (12) nižšie stredné odborné ☐* (16) vyššie odborné ☐* (n/a) neurčené

☐* (13) stredné odborné (výučný list) ☐* (17) vysokoškolské (1. stupeň)

Požadované vzdelávanie
Názov

Cielená profesia po absolvovaní požadovaného vzdelávania
Názov

Aktuálne vykonávaná profesia2
Názov Stručný popis pracovnej činnosti

1 Vyplňte v prípade, ak sa nezdržiavate v mieste trvalého pobytu.
2 V prípade, ak nevykonávate žiadnu profesiu, v položke názov uveďte – aktuálne nepracujem.
* Vyberte relevantnú možnosť.

Prezenčná pečiatka úradu Čiarový kód
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Zdôvodnenie žiadosti
Osnova k zdôvodneniu (vyjadrenie k prvým 4 bodom osnovy je povinné)

1. Vysvetlite, ako Vám požadované vzdelávanie (vo vzťahu k cielenej profesii, ktorú plánujete vykonávať po absolvovaní
vybraného vzdelávania) pomôže uplatniť/udržať sa na trhu práce, prípadne lepšie sa prispôsobiť zmenám na trhu
práce a popíšte tiež, ako konkrétne by Vašu pozíciu na trhu práce v súvislosti s cielenou profesiou mohlo ohroziť, ak
by ste požadované vzdelávanie neabsolvovali.

2. Popíšte prepojenie medzi požadovaným vzdelávaním a Vašou cielenou profesiou (ako konkrétne pri výkone Vašej
cielenej profesie využijete poznatky získané požadovaným vzdelávaním a čo konkrétne budete pri výkone cielenej
profesie robiť).

3. Popíšte prepojenie medzi Vašou cielenou profesiou a aktuálnou situáciou na trhu práce (kde konkrétne vidíte Vaše
uplatnenie na trhu práce – uveďte konkrétneho zamestnávateľa a pozíciu, na ktorej by ste sa uňho mohli zamestnať –
v prípade, ak je Vaša cielená profesia totožná s aktuálnou, stačí uviesť len konkrétneho zamestnávateľa).

4. Popíšte konkrétne predpoklady, ktoré podľa Vás máte na výkon Vašej cielenej profesie (predpokladom môžu byť Vaše
schopnosti, prenositeľné zručnosti, vzdelanie, prax alebo osobnostné predpoklady, t. j. povahové vlastnosti).
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5. Uveďte čokoľvek ďalšie, čo považujete s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu za dôležité a potrebné v tejto súvislosti
spomenúť.

6. Ak Vaše požadované vzdelávanie súvisí s oblasťou nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie alebo
zeleného hospodárstva, popíšte túto súvislosť, resp. doložte relevantný doklad, ktorým bude súvislosť preukázaná.

Podporný dokument k žiadosti
Podporný dokument má poukazovať na prepojenosť požadovaného vzdelávania s potrebami trhu práce:

☐ prepojenie s oblasťou nedostatkových profesií/digitalizácie a automatizácie/zeleného hospodárstva
- záujemca o zamestnanie má možnosť preukázať dokumentom, ktorý môže byť priložený v tlačenej

podobe, alebo je možné nižšie uviesť odkaz na príslušný webový portál:

☐* tlačený dokument

alebo

☐* link (uveďte odkaz):

alebo

☒ prepojenie s profesiou, ktorá je aktuálne žiadaná na trhu práce
- záujemca o zamestnanie má povinnosť preukázať prostredníctvom niektorého z nasledovných

dokumentov:

☐ * inzerát (musí byť priložený v tlačenej podobe a musí byť aktuálny k dátumu podania žiadosti; môže ísť
o inzerát zverejnený v tlačených médiách alebo na oficiálnych platformách s ponukou voľných pracovných miest,
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napr. www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, www.profesia.sk, www.kariera.sk a pod.),

☐ * prísľub od zamestnávateľa na zamestnanie na pracovnej pozícii totožnej s cielenou profesiou (prísľub
nemôže byť vyhotovený skôr ako 15 kalendárnych dní pred predložením žiadosti),

☐ * zoznam voľných pracovných miest zverejnených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (v zozname sa
musí nachádzať cielená profesia, na ktorej sa chce záujemca o zamestnanie uplatniť po absolvovaní
vzdelávania),

☐* iný relevantný dokument preukazujúci možnosť uplatnenia sa na trhu práce.

IT Fitness Test3 (voliteľná položka)

☐* prikladám k žiadosti ☐* neprikladám k žiadosti

Čestné vyhlásenie
1) Požadované vzdelávanie zohľadňuje moje individuálne potreby na zvýšenie predpokladov pre lepšie uplatnenie sa na

trhu práce a v prípade, ak som zamestnancom, nie je toto vzdelávanie podmienené požiadavkou môjho terajšieho
zamestnávateľa.

2) V tom istom období, v ktorom sa zúčastním požadovaného vzdelávania, sa nebudem zúčastňovať na rovnakých alebo
obdobných vzdelávacích aktivitách/opatreniach v rámci iného projektu s finančnou podporou z verejných zdrojov (z
Európskeho sociálneho fondu alebo iného finančného mechanizmu v rámci európskeho priestoru alebo štátneho
rozpočtu SR), alebo na ktoré budú vyčlenené iné verejné prostriedky (napr. na základe individuálneho opatrenia na
úrovni vlády).

3) Pri výbere požadovaného vzdelávania som zohľadnil hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť výdavkov na vzdelávanie.

4) Požadované vzdelávanie bude realizované v rámci územia Slovenskej republiky.

5) Prečítal som si Základné informácie k vzdelávaniu záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu
- vzdelávaj sa, zverejnené na webstránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a akceptujem ich obsah.

Poučenie
1) Potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti; som si vedomý/á právnych dôsledkov

nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich odsekoch, podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221
Podvod, § 225 Subvenčný podvod, § 261 Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného
zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

2) Som si vedomý/á, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti je úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny povinný požadovať vrátenie neoprávnene poskytnutého finančného príspevku v zmysle § 31 ods. 1 písm.
g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

3) Som si vedomý/á, že na príspevok na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie nie je právny nárok, preto bude táto žiadosť
posúdená so zameraním na overenie splnenia stanovených podmienok vrátane hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti
a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

4) Som si vedomý/á, že na poskytnutie príspevku na vzdelávanie musím spĺňať podmienky § 70 ods. 7 a 8 zákona
o službách zamestnanosti (ak je to relevantné).

5) Som si vedomý/á, že po schválení tejto žiadosti a pred nástupom na vzdelávanie som povinný uzatvoriť s úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie, ktorá bude obsahovať podmienky
poskytnutia požadovaného príspevku.

Poučenie o ochrane osobných údajov
Beriem na vedomie, že podľa článku 5 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; osobné

3 Odporúčaná príloha k žiadosti predovšetkým v prípade záujmu o vzdelávanie v oblasti digitalizácie a automatizácie.

http://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk
http://www.profesia.sk
http://www.kariera.sk
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údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade
poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť. Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spracúva osobné údaje záujemcu o zamestnanie v
zmysle zákona o službách zamestnanosti a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej správy. V prípade
akýchkoľvek nejasností, problémov a otázok je možné obrátiť sa na: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.

Dátum vyplnenia žiadosti Podpis záujemcu o zamestnanie

mailto:ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny......................................

V Y H L á S E N I E
Záujemca o zamestnanie
Meno Priezvisko Titul

Trvalý pobyt (ulica, obec, číslo PSČ)

Rodné číslo E-mailová adresa Telefonický kontakt

Vyhlasujem, že k dátumu podania žiadosti o príspevok na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie

☐ neprevádzkujem alebo nevykonávam samostatnú zárobkovú činnosť 4

☐ prevádzkujem alebo vykonávam samostatnú zárobkovú činnosť4 ako
☐ spoločník obchodnej spoločnosti
☐ konateľ obchodnej spoločnosti

☐ člen dozornej rady obchodnej spoločnosti
☐ člen predstavenstva obchodnej spoločnosti

☐ prevádzkovateľ činnosti podľa živnostenského zákona
☐ prevádzkovateľ činnosti podľa osobitného predpisu5

☐ vykonávateľ poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu6

☐ vykonávateľ činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29
☐ vykonávateľ činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58

Súčasne vyhlasujem, že nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce
z pracovného pomeru.

Boli mi pridelené tieto identifikačné údaje7:

IČO: DIČ:
Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a v prípade uvedenia nepravdivých
údajov som si vedomý(á) právnych následkov podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 221, § 225, § 261 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona
v znení neskorších predpisov.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivých údajov
uvedených v tomto vyhlásení som povinný na požiadanie poskytovateľa príspevku (úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny) vrátiť poskytnutý finančný príspevok v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.
Dátum Podpis záujemcu o zamestnanie

4Vyberte relevantnú možnosť.
5 Napríklad zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a o Slovenskej komore
psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z., zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v
znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o
advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o
ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. o
súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a
doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

6§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
7 Uveďte všetky IČO a DIČ, ktoré boli pridelené.
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ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA VZDELÁVANIE ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE

2. ČASŤ  vypĺňa poskytovateľ vzdelávania
Poskytovateľ vzdelávania
Právnická osoba (PO)/Fyzická osoba (FO)*– Obchodné meno

Mgr. Eva Klanduchová

Sídlo PO/Miesto podnikania FO* - Obec Ulica, číslo PSČ

Bratislava - Staré Mesto Konventná 5 81103

IČO Platiteľ DPH8 IČ DPH9 DIČ

532 977 76 ☐*áno ☒* nie 1074258482
Mám záujem zrealizovať vzdelávanie pre záujemcu o zamestnanie
Priezvisko Meno Titul

Trvalý pobyt – adresa (obec) Ulica, číslo PSČ

Špecifikácia vzdelávania

Názov

Forma ☒*prezenčná ☐*dištančná ☐*kombinovaná

Celkový rozsah (v hod.)

Predpokladaný dátum začiatku

Predpokladaný dátum ukončenia

Konečná maximálna cena kurzovného10

Vydaná akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/
registrácia* v zmysle legislatívy platnej na území SR

Identifikátor (napr. číslo, označenie a pod.) vydanej
akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie*

☐*áno /☒*nie IČO: 53297776
Dátum vydania
akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie11

Dátum ukončenia platnosti
akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie12

14.9.2020
Akreditáciu/osvedčenie/oprávnenie/registráciu* vydal

☐* Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ☐* Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

☒* Ministerstvo vnútra SR ☐* Iná inštitúcia
Uviesť názov inej inštitúcie

Vydaná:☐* akreditácia☐* osvedčenie☒* oprávnenie☐* registrácia podľa osobitných predpisov

8 Pri poskytovaní príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnananie sa neuplatňuje oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa § 31
ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

9 Vypĺňa len platiteľ DPH
10 Platiteľ DPH uvádza sumu s DPH, neplatiteľ DPH uvádza sumu, ktorá je preňho konečná.
11 V prípade, ak bola platnosť pôvodne vydaného dokladu predĺžená, uvedie sa dátum, ktorým bolo predĺženie potvrdené
12.Akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia musí byť platná až do najneskoršieho dátumu ukončenia vzdelávania (predpokladaný
dátum ukončenia + 15 kalendárnych dní)

* Vyberte relevantnú možnosť
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Uviesť osobitný predpis (ak je to relevantné)

Poskytovateľ je povinný predložiť k žiadosti čitateľnú kópiu akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie.
V prípade, ak bola poskytovateľovi vydaná elektronická verzia príslušného dokladu, resp. ak je možné overiť platnosť
tohto dokladu na verejne dostupnom zdroji, je povinný uviesť tento zdroj (napr. webstránku a link).
Uviesť zdroj, na ktorom je možné doklad overiť (ak sa doklad nepredkladá v tlačenej podobe)

https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Vydané oprávnenie na vykonávanie13

☐* vzdelávania dospelých

☒* mimoškolskej vzdelávacej činnosti

☒* obdobných služieb zahŕňajúcich vzdelávanie dospelých
v zmysle osobitných predpisov platných na území SR
Špecifikovať príslušný druh služieb

Uviesť názov oprávnenia

Uviesť názov osobitného predpisu, v zmysle ktorého bolo vydané oprávnenie

Poskytovateľ je povinný predložiť k žiadosti čitateľnú kópiu dokladu, ktorým preukáže, že má vydané vyššie uvedené
oprávnenie, ktoré je platné.
 Oprávnenie podľa osobitného predpisu (stanovy a pod.) predkladá k žiadosti poskytovateľ vo forme čitateľnej kópie
alebo uvedie zdroj (napr. webstránku a link), na ktorom je možné tento doklad overiť.

 Preverovanie výpisu zo živnostenského/obchodného registra zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Uviesť zdroj, na ktorom je možné doklad overiť (ak sa doklad nepredkladá v tlačenej podobe)

https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Uviesť dátum vzniku oprávnenia na predmet podnikania/zápisu predmetu činnosti a pod., ktorý súvisí so vzdelávaním

Vyhlásenie poskytovateľa vzdelávania
1. Potvrdzujem 2. časť tejto žiadosti záujemcu o zamestnanie na jeho žiadosť pre potreby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

2. Vyhlasujem, že cena za vzdelávanie uvedená v žiadosti je primeraná.

3. Potvrdzujem, že som si prečítal Základné informácie k vzdelávaniu záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu
Nestrať prácu - vzdelávaj sa, zverejnené na webstránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, a akceptujem ich obsah.

4. K žiadosti prikladám tieto povinné prílohy:

☐* akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia, resp. zdroj (napr. webstránku a link), na ktorom je možné tento doklad
overiť

alebo
☒* oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, mimoškolskej vzdelávacej činnosti, obdobných služieb zahŕňajúcich

vzdelávanie dospelých (ak je to relevantné), resp. zdroj (napr. webstránku a link), na ktorom je možné tento doklad overiť
☒ cenový prieskum/vyjadrenie k nezrealizovaniu cenového prieskumu na predpísanom formulári* (formulár je dostupný na

webstránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť dokumentu Základné informácie k vzdelávaniu
záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa)

☒ profil absolventa vzdelávania

Dátum vystavenia Zodpovedný zamestnanec poskytovateľa, ktorý
vystavil toto potvrdenie (titul, meno a priezvisko) Odtlačok pečiatky a podpis

Mgr. Eva Klanduchová

13 V prípade, ak bolo vyššie v žiadosti uvedené, že bola vydaná akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia, nie je
potrebné preukazovať vydanie oprávnenia v tejto časti žiadosti.

https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U
https://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U
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