
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Považská Bystrica



PRACOVISKÁ ÚRADU

Považská Bystrica

Centrum 13/17

017 01 Považská Bystrica

Púchov

Štefánikova 820

020 01 Púchov



ÚRADNÉ HODINY

Pondelok
8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok
8:00-12:00 13:00-15:00

Streda
8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok
nestránkový deň

Piatok
8:00-12:00



AKÉ SLUŽBY POSKYTUJE ÚRAD PRÁCE

 služby zamestnanosti – predstavujú systém inštitúcií 
a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce 
pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní 
voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych 
opatrení na trhu práce

 sociálne veci a rodina - pomoc v hmotnej núdzi, 
štátne sociálne dávky, náhradné výživné, dotácie pre 
deti, sociálna kuratela



KEDY A PREČO SA ZAEVIDOVAŤ

NA ÚRAD PRÁCE

Evidencia na úrade práce, sociálnych vecí  je 

dobrovoľná, absolventovi školy nevzniká zákonná

povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba

sám si  hradiť zdravotné poistenie = 76,44 €

do 31. augusta má absolvent strednej školy štatút 
študenta:

 rodič má nárok na prídavky na dieťa a daňový bonus

štátom platené zdravotné poistenie



AKO A KDE SA ZAEVIDOVAŤ

 ak sa absolvent školy rozhodne, že chce 
byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
po ukončení štúdia, môže si podať žiadosť 
o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny (podľa trvalého bydliska) jedným 
z uvedených spôsobov:

 osobne, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
v mieste trvalého pobytu – formulár žiadosť o 
zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/som-absolvent-skoly-
co-dalej.html?page_id=13136



alebo

 elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným 
elektronickým podpisom prostredníctvom 
portálu www.slovensko.sk

 ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení 
štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia



 ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 

7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia, bude 
zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom 
osobného podania

 absolventovi nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti

 z evidencie na úrade PSVR vyplývajú pre absolventa, 
ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov 
o zamestnania práva ale aj určité povinnosti



Pri zaraďovaní občana do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie sa zisťuje,

či občan:

 nie je zamestnanec

 nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody 
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo 
nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho 
vzťahu podľa osobitného predpisu

 neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú 
zárobkovú činnosť

 nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom 

štáte Európskej únie alebo v cudzine



AKÉ DOKLADY PREDKLADÁM
PRI PODANÍ ŽIADOSTI?

 platný občiansky preukaz

 kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania 
/maturitné vysvedčenie/

 ak vykonávate zárobkovú činnosť na základe dohody 
alebo zmluvy, kópiu dokladu o zárobkovej činnosti 

 kópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach 
a oprávneniach – certifikát, osvedčenie



PRÁVA A POVINNNOSTI UCHÁDZAČA 
O ZAMESTNANIE

 PRÁVA

 právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, 
ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá 
zamestnanie

 právo na služby zamerané na pomoc a podporu 
uľahčenia vstupu na trh práce 

 prístup k informáciám o voľných pracovných miestach 
a aktívnych opatrenia na trhu práce, ktoré pomôžu 
uchádzačovi o zamestnanie pri hľadaní zamestnania 



 POVINNOSTI

 dostaviť sa na úrad na základe predvolania - na účel 
ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky 
niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce

 preukazovať pri kontakte na úrade, že si aktívne 
hľadá zamestnanie 



 informácie o voľných pracovných miestach                
a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest 

 informačno - poradenské služby

 odborné poradenské služby

 nástroje aktívnych opatrení na trhu práce (možnosť 
využitia rôznych príspevkov jednotlivých nástrojov napr. 
príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, na 
presťahovanie za prácou, na dochádzku za prácou,...)

ÚRAD PSVR POSKYTUJE 
UCHÁDZAČOVI O ZAMESTNANIE:



MÔŽE UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE 
VYKONÁVAŤ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ?

 počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie 
vykonávať zárobkovú činnosť resp. byť v 
pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie 
tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 
40 dní v kalendárnom roku

 výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie 
presiahnuť v úhrne sumu životného minima –

v súčasnosti od 1.7.2020 = 214,83 € za mesiac 
/výška sa upravuje k 1.7. v danom roku/



AKTUÁLNA NEZAMESTNANOSŤ

SLOVENSKO 7,98 % - 234 942 UoZ

POVAŽSKÁ BYSTRICA 6,68 % - 2 220 UoZ

PÚCHOV 4,86 % - 1 201 UoZ

POVAŽSKÁ BYSTRICA ABSOLVENTI

SPOLU 80         VŠ 14         SŠ 66 

PÚCHOV ABSOLVENTI 

SPOLU  53       VŠ 5       SŠ 48



MIERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI



VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Slovensko 62 792 spolu

 vhodné pre absolventov 27 466

Považská Bystrica 1 158 spolu

 vhodné pre absolventov 498

Púchov 400 spolu

 vhodné pre absolventov 153



Zamestnávatelia očakávajú prax

 brigády, stáž, absolventskú prax, jazykové pobyty, 
dobrovoľníctvo, kurzy, osvedčenia, certifikáty

 znalosť práce na PC

 znalosť cudzích jazykov         

AKÉ ŠANCE MÁ ABSOLVENT 
NA TRHU PRÁCE 



MINIMÁLNA MZDA V ROKU 2021

Stupeň 

náročnosti 

práce

Koeficient 

minimálnej 

mzdy

Minimálna 

mzda 

(mesačná)

Minimálna mzda 

(hodinová)

40

hod./týždeň

Minimálna 

mzda 

(hodinová)

38,75 

hod./týždeň

Minimálna 

mzda 

(hodinová)

37,50 

hod./týždeň

1 1 623 3,580 3,695 3,819

2 1,2 739 4,247 4,384 4,530

3 1,4 855 4,914 5,073 5,242

4 1,6 971 5,552 5,731 5,922

5 1,8 1 087 6,247 6,449 6,663

6 2 1 203 6,914 7,137 7,375



Dôležité zdroje informácií
www.upsvr.gov.sk



www.istp.sk
voľné pracovné miesta, kurzy



www.trendyprace.sk
uplatnenie absolventov – perspektívy do budúcnosti
trendy trhu práce – vývoj dopytu po profesiách až do 
roku 2023


