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SAMOSPRÁVNE aktuality
ABSOLVENTSKÁ PRAX JE ŠANCA NA PRVÉ ZAMESTNANIE
Združenie miest a obcí Slovenska pre mestá, obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
pripravilo manuál, v ktorom približuje možnosti dočasného zamestnania absolventov škôl.
S absolventskou praxou sa spája niekoľko výhod tak pre zamestnávateľov, ako aj pre čerstvých absolventov škôl. Dôkazom toho je aj obec Sveržov v Bardejovskom okrese, ktorá troch absolventov zamestnala po ukončení praxe. „Nám sa táto forma mimoriadne osvedčila. Vytvorili sme priestor pre troch
mladých ľudí, ktorí sú už dlhoročnými kolegami na obecnom úrade. Jeden z nich dokonca vedie náš stavebný úrad, ktorý je počtom obcí najväčší na Slovensku,“ konštatuje starosta obce Pavol Ceľuch.
Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány vníma túto formu dočasného zamestnávania ako priestor na to, aby ukázali svoju šikovnosť a dynamiku. „Mladí ľudia si zaslúžia šancu. Zároveň im zamestnávatelia dávajú príležitosť preukázať na konkrétnej práci svoje zručnosti.“
Ambíciou ZMOS je priblíženie možností absolventskej praxe mestám, obciam a ich organizáciám,
ktorým môžu mladí ľudia do 26 pomôcť v bežnej administratívnej práci, ale aj v ďalších oblastiach podľa
rozhodnutia zamestnávateľov.

ŠANCA NA PRVÉ ZAMESTNANIE
Absolventská prax je priestor na získanie odborných zručností a praktických skúseností, zároveň je príležitosťou plniť pracovné úlohy a možnosťou preukázať svoje schopnosti dočasnému
zamestnávateľovi.
Absolventská prax patrí absolventom, mladým
ľuďom do 26 rokov. Týka sa tých, ktorí ukončili
príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu
na povolanie v dennom štúdiu pred menej ako
dvomi rokmi a od ukončenia školy nemali pravidelné platené zamestnanie.

PODMIENKY POSKYTOVANIA
PRÍSPEVKU
- absolvent musí byť mladší ako 26 rokov,
- je vedený v evidencii úradu práce najmenej
jeden mesiac,
- uzatvorená písomná dohoda o absolvovaní
praxe medzi úradom práce a absolventom školy a
uzatvorená písomná dohoda medzi úradom práce
a zamestnávateľom.

VÝŠKA PRÍSPEVKU
- úrad práce uhrádza absolventovi školy
mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % zo
sumy životného minima,
- tento paušálny príspevok je vyplácaný do 15
pracovných dní po uplynutí mesiaca, za ktorý sa
poskytuje.
DĹŽKA ABSOLVENTSKEJ PRAXE je najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne.
ZAČIATOK a ROZSAH absolventskej praxe
určuje zamestnávateľ.
Absolvent školy má počas praxe NÁROK NA
VOĽNO v rozsahu desiatich pracovných dní. Po
jej skončení mu zamestnávateľ vydá POTVRDENIE O VYKONANÍ ABSOLVENTSKEJ
PRAXE. Absolvent je POVINNÝ vykonávať prax
u zamestnávateľa dohodnutého úradom práce,
dodržiavať právne predpisy, uhradiť úradu práce
náhradu škody, ktorú zamestnávateľovi spôsobil
úmyselným konaním a tiež je povinný uzatvoriť
poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.
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POVINNOSTI ÚRADU PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
K ABSOLVENTOVI
- poskytnúť náhradu poistného na úrazové poistenie počas praxe,
- zabezpečiť vykonávanie praxe u dohodnutého
zamestnávateľa,
- uhrádzať paušálny príspevok

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
K ABSOLVENTOVI A ÚRADU PRÁCE
- vytvárať podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
- preukázateľne oboznámiť absolventa so

všeobecne záväznými predpismi a vnútornými
predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,
- viesť evidenciu dochádzky a predkladať ju
mesačne do desiatich pracovných dní úradu
práce,
- oznámiť úradu práce neúčasť absolventa na
praxi, ako aj jej predčasné skončenie najneskôr do
dvoch pracovných dní,
- povereným zástupcom úradu práce vykonávať
kontrolu plnenia dohody medzi úradom práce a
zamestnávateľom,
- neznížiť počet pracovných miest z dôvodu
prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie
praxe.

Od 1. 5. 2013 nadväzuje absolventská prax na dosiahnuté vzdelanie v príslušnom učebnom alebo
študijnom odbore a umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa,
ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov. To znamená, že napr. vyučený cukrár môže absolvovať absolventskú prax nielen
v cukrárstve, ale i v príbuzných zamestnaniach v oblasti potravinárstva.

