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PSČ

PSČ

Dátum narodenia

c1
 mám vo výhľade zamestnanie v konkrétnej pozícii c1

 nemám vo výhľade zamestnanie

2) ak do jedného roka od podania tejto prihlášky nedôjde k zaradeniu uchádzača o zamestnanie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na zaradenie do vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 46 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto prihláška stráca platnosť:

Číslo OP                                                                        

Rodné číslo

Telefónny kontakt

E-mail

Posledný zamestnávateľ 

Pracovné zaradenie

             Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 .........................................................................................................................................................................................

Časť 1: Vyplní uchádzač o zamestnanie

Názov požadovaného vzdelávania a prípravy pre trh práce (odbor, profesia)

Dátum: ..........................................................                                       Podpis uchádzača o zamestnanie: ..........................................................  

Po absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce

Ukončené vzdelanie (názov školy, odbor)

Priezvisko, meno, titul

Trvalé bydlisko

Prechodné bydlisko

1) dňom vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

P R I H LÁ Š K A

uchádzača o zamestnanie

1 
Vyberte jednu z možností a označte krížikom
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c
1
 príprava na začatie vykonávania samostatne zárobkovej činnosti    

    c
1
 odporúča

Evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny odo dňa : 

Dosiahnutý stupeň vzdelania  -  01  02   03   04  05  06  07  08  09
2 

c
1
 iný druh vzdelávania a prípravy pre trh práce

Druh vzdelávania a prípravy pre trh práce  

Časť 2: Vyplní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Za príslušný útvar služieb zamestnanosti

.........................................................................................................................................................................................................................................................

1 
Vyberte jednu z možností a označte krížikom

Uchádzač o zamestnanie bol poučený o svojich právach a povinnostiach súvisiacich so zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce

Dátum: .............................. Zamestnanec, ktorý zrealizoval poučenie (priezvisko,meno, titul): ..........................................................Podpis: .................................

Dôvod neodporúčania požadovaného vzdelávania a prípravy pre trh práce 

Časť 4: Vyjadrenie odborného poradcu 

Odborný poradca na základe zhodnotenia schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej 

spôsobilosti na prácu uchádzača o zamestnanie

zaradiť uchádzača o zamestnanie do požadovaného vzdelávania a prípravy pre trh práce.

 c1
 neodporúča

Časť 3: Vyplní príslušný útvar služieb zamestnanosti

2
 Vyberte príslušnú možnosť

Dátum: .....................................           Zamestnanec, ktorý údaje vyplnil (priezvisko,meno, titul): .................................... Podpis: ......................................

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

                                                                      a    b     c     d     e     f     g     h
 2  

Posledný pracovný pomer – profesia slovne:                                                                                                                                                                                                                

KZAM:

SK NACE Rev. 2: 

1 
Vyberte jednu z možností a označte krížikom

Dátum: ............................ Odborný poradca, ktorý zrealizoval zhodnotenie (priezvisko,meno, titul): .....................................................................  Podpis: ...............................


