
Vieš, čo znamená
skratka ÚPSVaR?

Úrad práce,
sociálnych vecí a

rodiny.

NIE, EŠTE
NEMÁM PRÁCU

ÁNO, UŽ MÁM
ISTÚ PRÁCU

SKONČIL/A SOM ŠKOLU.  ČO TERAZ?
 

 

 

 

kontakt: info@oudubba.sk, sekretariát: (+421 2)54 793 677

facebook: Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Evidencia na ÚPSVare je
dobrovoľná, absolventovi

nevzniká zákonná povinnosť
byť v evidencii uchádzačov
o zamestnanie na ÚPSVaR. 

 
Osoba, ktoré je dobrovoľne

nezamestnaná, je ale povinná
sama si hradiť zdravotné

poistenie (cca 60 eur
mesačne). 

 

Tvoj rodič má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských
prázdnin, t.j. 31. augusta v danom roku. 

Ako absolvent školy nebudeš môcť cestovať vlakom cez prázdniny
bezplatne.

Na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny sa môžeš zaevidovať ako uchádzač
o zamestnanie najneskôr do 7 kalendárnych dní po skončení prázdnin.

Štúdium na strednej škole je za Tebou. Aké povinnosti na Teba

čakajú? Môžeš si po skončení školy užiť posledné prázdniny?

Môžeš alebo musíš sa zaevidovať na úrad práce? Kde máš hľadať

pomoc, ak si nevieš poradiť? Čítaj ďalej a všetko sa dozvieš.

Pracovnú zmluvu si
poriadne preštuduj. Ak máš

pochybnosti, poraď sa 
s rodinou, kamarátmi alebo

sa zastav v škole. 

Ak sa hneď po škole
zamestnáš, vznik pracovného
pomeru oznámi poisťovni Tvoj

zamestnávateľ; ten za Teba
platí aj odvody. 
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KDE A AKO HĽADAŤ
PRÁCU? 
Kde si vytvorím životopis?

www.upsvar.sk
www.profesia.sk
www.istp.sk 
www.indexnoslus.sk (agentúra)

Ako absolvent školy máš rôzne možnosti hľadania
práce. Buď sa rozhodneš hľadať prácu na vlastnú
päsť alebo využiješ jednu z týchto možností:
internet, agentúru alebo úrad práce. Najlepšie
urobíš, ak skúsiš viac možností. Budeš mať viac
šancí. Výhodou hľadania práce na internete je
pestrosť ponúk. Klikni si na tieto internetové
portály:

Každý úrad práce poskytuje bezplatné kariérne
poradenstvo. Neboj sa opýtať na čokoľvek, čo by Ti
mohlo pomôcť pri hľadaní práce.

Čo je Výpomoc so srdcom?
 

Portál, ktorý pomáha ľuďom so
zdravotným znevýhodnením nájsť si

svoje miesto na pracovnom trhu. 
 

www.sosrdcom.sk

Ak sa potrebujete poradiť
ohľadom hľadania práce, napíš  na

podlesna@profesia.sk.

ČO AK MI ZDRAVOTNÉ
ZNEVÝHODNENIE NEDOVOĽUJE
PRACOVAŤ? 

5 krokov ako si nájsť prácu

1. Porozmýšľaj, akú prácu hľadáš.

2. Vytvor si životopis.

Môžeš si ho napísať priamo tu:
www.profesia.sk/napisat-zivotopis/

 

3. Začni si hľadať prácu.
4. Priprav sa na pracovný pohovor.

Cieľom rozhovoru je, aby ťa zamestnávateľ
bližšie spoznal a posúdil, či by si vedel
vykonávať danú prácu. Pracovný pohovor
môže mať viac kôl. Môže ísť o telefonát
alebo osobné stretnutie. 

5. Ideš pracovať. 
Ako zvládnuť skúšobnú dobu? 

Odporúčame Ti od začiatku otvorene
komunikovať a poukazovať na riešenia –
ako vieš danú prácu zvládnuť a v čom
konkrétne budeš potrebovať pomoc. 

Primeranú prácu svojim schopnostiam si môžeš nájsť, aj
keď poberáš invalidný dôchodok. Nemusíš mať obavu, že
o dôchodok prídeš, nejde o nezákonnú činnosť.

Pracovať môžeš aj v chránených dielňach
(www.dielne.sk), pracoviskách alebo môžeš od štátu
dostať príspevok na asistenciu. 

Zdravotne znevýhodneným absolventom môže pri
hľadaní práce pomôcť Agentúra podporovaného
zamestnávania (www.apzpba.sk) alebo Inštitút pre
pracovnú rehabilitáciu (Mokrohájska 1, Bratislava,
www.v1.iprba.sk).
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MÁM PROBLÉM 

SOCIÁLNE
PORADENSTVO
www.employment.gov.sk/
socialnesluzby

OZ PLATFORMA
RODÍN 
www.platformarodin.sk

www.ipcko.sk
Občianske združenie IPčko je
internetová linka dôvery pre

mladých ľudí. Psychologická pomoc
je tu poskytovaná nonstop,

bezplatne a anonymne
prostredníctvom chatu a emailu.

 

www.dobralinka.sk
Občianske združenie IPčko vytvorilo

aj psychologickú internetovú
poradňu pre mladých ľudí so
zdravotným znevýhodnením. 

 

Linka detskej istoty
Dovoláš sa nonstop a bezplatne.

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

Nikde nie je napísané, že sa so všetkým
musíme vyrovnávať sami. Nemaj zábrany
požiadať  o  pomoc  odborníkov,  ktorí 
 vedia s nadhľadom zhodnotiť Tvoju
životnú situáciu, podržia Ťa, pomôžu
hľadať riešenie, ukážu cestu a podajú
pomocnú ruku. 

Možností, kde sa môžeš obrátiť, je viac.
Sú to buď psychologické poradne,
ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku  
alebo Linky dôvery, kde môžeš
bezplatne zavolať. Ak sa necítiš na
osobné stretnutie, sú tu aj rôzne
internetové poradne, kde môžeš
napísať a nájsť  pomoc.

denný stacionár
odľahčovacia služba
prepravná služba
domov sociálnych služieb (DSS)
rehabilitačné stredisko
zariadenie podporovaného bývania
iné 

Mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením
má pomáhať aj obec, mesto a vyšší územný celok
formou poskytovania sociálnych služieb.

Aké sociálne služby existujú?

Viac sa dozvieš na www.platformarodin.sk.

Kde hľadať pomoc?
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KOMPENZÁCIE ŤZP

Držíme Ti palce a
prajeme Ti veľa

dobrých rozhodnutí.
 

Keby si potreboval/a
poradiť, sme tu pre

TEBA, aj keď už nie si
náš žiak/žiačka.

OSTAL/A SI BEZ
STRECHY NAD HLAVOU?

Ocitol/a si sa v nepriaznivej

sociálnej situácií?

Prvou možnosťou sú nocľahárne. Poskytujú
ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel
prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné
ošatenie a obuv a utvárajú podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
a podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny. 

OZ VAGUS
terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova

Linka na pomoc ľuďom bez domova
Telefón: 0949 655 555

po-pi 9:00 – 21:00
so 17:00 – 21:00

VOĽNÝ ČAS

Na kompenzačné príspevky nevzniká nárok
automaticky. Vždy sa individuálne posudzuje
konkrétny zdravotný stav. Sociálne dôsledky ŤZP
sa   posudzujú   ako  znevýhodnenie  v  porovnaní 
s  osobou  bez  postihnutia  rovnakého  veku  a 
 za rovnakých podmienok.

preukaz ŤZP
parkovací preukaz
peňažné príspevky

Žiadať môžeš o:

DOMEC 
denné nízkoprahové a integračné centrum

Mýtna 33, 811 07 Bratislava
Telefón: 0910 302 257

po-pi  9:00 – 17:00

Viac informácií o príspevkoch
a konkrétne postupy hľadaj
na www.platformarodin.sk
alebo    kontaktuj    ÚPSVaR 
v mieste svojho bydliska. 

Hľadáš spôsob, ako tráviť voľný čas?
Možno nájdeš miesto, ktoré Ťa
svojou činnosťou   osloví   a  zmení  
Tvoj  život k lepšiemu. 

Organizácie:
www.skauting.sk
www.erko.sk

Nízkoprahové kluby: 
OZ ULITA - Petržalka - Kopčany
OZ Mládež ulice - Rača
OZ Kaspian - Petržalka

KLUB MACHOVISKO
Pomoc pre mladých ľudí v kríze
Na vŕšku 6, Bratislava
st-št 15:00 – 20:00
pi 15:00 – 21:00
so 17:00 – 21:00

Vyššie uvedené kluby ponúkajú
poradenské, voľnočasové a
vzdelávacie aktivity - bezplatne a
anonymne.


