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Evidencia na ÚPSVaR 

JE 
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ZAMESTNANIE.



Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov                

o zamestnanie 



Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov                

o zamestnanie 



Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o

zamestnanie na ÚPSVaR prikladá:

➢ písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov,

➢ čestné vyhlásenie ( register finančných agentov a finančných

poradcov NBS; vedený v OR SR – konateľ, spoločník; v

živnostenskom registri SR, prokurista (zástupca podnikateľa

oprávnený vykonávať všetky právne úkony bez splnomocnenia);

vykonávate/nevykonávate činnosť podľa osobitných predpisov napr.

Slovenská komora daňových poradcov a pod.

➢ poučenie pre občana vo veci priznania dávky v nezamestnanosti,

➢ poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá je zároveň

žiadosťou o dávku v nezamestnanosti



Občan spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o

zamestnanie na ÚPSVaR predkladá:

➢ platný občiansky preukaz,

➢ kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,

➢ kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné

vysvedčenie, diplom

➢ rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať

zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia

vydaný podľa osobitného predpisu - ak občan uvedený doklad má

vydaný,

➢ rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo

percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa

osobitného predpisu,

➢ fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach



ÚPSVaR poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informácie:

➢ o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania

voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je

bezplatné);

➢ informačno - poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere

zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní);

➢ odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného

plánu, individuálne a skupinové poradenstvo);

➢ o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce (o vzdelávaní a

príprave pre trh práce a príspevkoch napr. na samostatnú zárobkovú

činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,...).
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