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Orientácia vo svete práce
Od každého človeka, s ktorým sa stretnem, sa môžem
niečo naučiť
Kay Pollak

Ako ďalej po vykonaní štátnej
záverečnej skúšky



Doktorandské štúdium
Hľadanie zamestnania:
mimo územia Slovenskej republiky


- Sprostredkovanie za úhradu
EURES /Európske služby zamestnanosti/ poskytované Úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny – Nábrežie mládeže č. 1,
lubica.cibulova@ upsvar.sk, jana.sarazova@ upsvar.sk
EUROPE DIRECT Nitra informačné centrum EU


na Slovensku

-

Agentúry dočasného zamestnávania
Agentúry podporovaného zamestnávania
Zákonník práce



Evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny
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Doktorandské štúdium








Považuje sa za 3. stupeň vysokoškolského
štúdia
V rámci sociálneho poistenia doktorandi
denného štúdia nie sú považovaní za
zamestnancov VŠ, ale ako VŠ študenti
Zdravotné poistenie uhrádza štát
Doktorandské štipendium je oslobodené aj
od dane z príjmu
Štipendium doktoranda pred dizertačnou
skúškou 495 €
Po vykonaní dizertačnej skúšky dosiahne
jeho štipendium výšku 525 €

EURES – európske služby
zamestnanosti
EUROPE DIRECT Nitra












EURES - uľahčujú voľný pohyb pracovných síl v rámci štátov EÚ a
EEP /Nórsko,Švajčiarsko,Island
/Nórsko,Švajčiarsko,Island//
Služby:
- Podávanie informácií – trh práce v Európe, vzdelávanie a zdravotná
starostlivosť, uznávanie dokladov, potrebné kontakty
- pracovné poradenstvo
- pomoc pri umiestňovaní na trhu práce
www.eures.sk,, www.eures.eu
www.eures.sk
lubica.cibulova@upsvar.sk,, tel.037/2440 303
lubica.cibulova@upsvar.sk
jana.sarazova@upsvar.sk

EUROPE DIRECT Nitra – informačné centrum EÚ
www.europa.eu//epso - informácie o voľných pracovných miestach
www.europa.eu
jednotlivých inštitúcií EÚ
Vypísané VK sú aj na stránke
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
kobidova@agroinstitut.sk,, tel. 037/7910 290
kobidova@agroinstitut.sk
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Sprostredkovanie
zamestnania za úhradu


Môže vykonávať FO alebo PO ak má na túto činnosť
oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu /zá o
živnostenskom podnikaní



Písomná dohoda o sprostredkovaní zamestnania

-

Názov, adresa, IČO zamestnávateľa v zahraničí, druh
ekonomickej činnosti
Dĺžka trvania zamestnania
Druh práce, mzda alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
Spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia
Výška úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu
Rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie
podmienok dohody

-



Poplatok za sprostredkovanie
zamestnania:

-

Do 6 mesiacov 20 % z prvej mzdy alebo výplaty
Nad 6 mesiacov 30 % z prvej mzdy alebo výplaty



www.upsvar.sk

Agentúra dočasného
zamestnávania








FO alebo PO, ktorá zamestnáva občana v
PP, na účel jeho dočasného pridelenia k
užívateľskému zamestnávateľovi
ADZ vyberá poplatok od užívateľského
zamestnávateľa, od dočasného
zamestnanca sa poplatok za dočasné
pridelenie nevyberá
ADZ poskytuje dočasnému zamestnancovi
ochranu podľa osobitných predpisov,
pokiaľ ide o pracovné podmienky a
podmienky zamestnávania
Povolenie na vykonávanie činnosti ADZ
vydáva Ústredie PSVR na dobu neurčitú
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Agentúra podporovaného
zamestnávania



-

-

PO alebo FO, ktorá poskytuje služby občanom so
ZP, DNO a zamestnávateľom zamerané na
uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie
zamestnania alebo na uľahčenie získania
zamestnanca z radov občanov so ZP a DNO
Činnosti:
Poskytovanie odb. poradenstva občanom so ZP,
DNO a zamestnávateľom pri získavaní
zamestnancov, pri úprave pracovného miesta a
pracovných podmienok, riešení problémov počas
ich zamestnávania
Zisťovanie schopností a odb. zručností občanov so
ZP a DNO
Vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občanov
so ZP a DNO

Zákonník práce






Kľúčový zákon v oblasti právnej úpravy
pracovných vzťahov
Upravuje právne postavenie
zamestnávateľa a zamestnanca v
pracovných vzťahoch v procese výkonu
závislej práce
Predmet právnej úpravy:

- otázky súvisiace so vznikom, zmenami a zánikom
pracovného pomeru, pracovné podmienky, ochrana
práce, náhrada škody, uzatváranie dohôd o
vykonaní práce ...
www.profesia.sk,, www.upsvar.sk
www.profesia.sk
www.upsvar.sk,,
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Evidencia na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny



Dobrovoľnosť
Podmienky zaradenia do
evidencie uchádzačov o
zamestnanie
- Miesto trvalého bydliska
- Osobné podanie žiadosti do 7 kalendárnych dní odo dňa
skončenia sústavnej prípravy na povolanie
- Dávka v nezamestnanosti
- Dávka v hmotnej núdzi
- Nástroj aktívnej politiky trhu práce – absolventská prax,
príspevok na začatie vykonávania samostatnej
zárobkovej činnosti, príspevok na dochádzku za prácou
- Evidencia záujemcov o zamestnanie – www.upsvrnr.sk

Vďaka za Vašu pozornosť.
Želám Vám všetko najlepšie.
Zuzana Gališinová
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