
Aké sú vaše povinnosti po skončení školy? 

Vysokoškoláci sa musia poponáhľať 

Vysokoškolák hneď na druhý deň po vykonaní štátnej skúšky sa stáva samoplatcom. 
,,Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou, stráca 
charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia na vysokej 
škole záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa 
zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška,“ 
vysvetlila Černá.   

Evidencia na ÚPSVR (ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) je dobrovoľná, absolventovi 
nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVR. Ako 
dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie. 

Nastupujete do zamestnania 

• ak sa hneď po škole zamestnáte, vznik pracovného pomeru oznámi poisťovni váš 
zamestnávateľ; ten za vás platí aj odvody 

• ste však povinní poisťovni oznámiť ukončenie štúdia 

Odchádzate do zahraničia 

• tí, ktorí po škole odídu do zahraničia, majú takisto voči poisťovni oznamovaciu 
povinnosť 

• v prípade, ak v zahraničí budete pracovať, odvody si budete platiť tam, nie na 
Slovensku 

Začnete podnikať 

• keď začnete podnikať, vznik vášho živnostenského oprávnenia oznámi živnostenský 
úrad 

• preddavky na poistné si ako živnostník hradíte sám/sama  

Pozor: Ak podnikáte podľa osobitných predpisov (nie na základe živnostenského listu), 
oznámte to aj zdravotnej poisťovni - v prípadoch, keď začnete pracovať na základe 
koncesnej listiny, podľa autorského zákona a pod. 

Prerušenie štúdia 

• Pri prerušení štúdia za vás štát neplatí. 
• Túto skutočnosť je rovnako potrebné oznámiť poisťovni do 8 dní. 
• Ak sa hneď po škole zamestnáte, vznik pracovného pomeru poisťovni oznámi váš 

zamestnávateľ. Ten za vás platí aj poistné. 
• Ste však povinní oznámiť poisťovni ukončenie štúdia. 

 



Ako sa zaregistrovať na úrade práce 

Absolvent si musí osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie na úrade PSVR, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt (žiadosť 
o zaradenie do evidencie občan získa priamo na úrade). Ak požiada o zaradenie do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení štúdia, bude 
zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia.  

Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia 
štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania 
žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (žiadosť o zaradenie do 
evidencie UoZ pri opakovanej evidencii). 

Budete potrebovať:  

• platný občiansky preukaz, 
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom) 
• potvrdenie o dobe štúdia vydané školou 
• vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. 

stupňa 

 

 


