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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny _______________ 

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU (REPAS+)  

platná od 01.01.2018 

realizovanú podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („požiadavka“) 

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU  
ČASŤ A – vyplní uchádzač o zamestnanie  

1. Uchádzač o zamestnanie 
Priezvisko Meno Titul 

Trvalý/prechodný* pobyt – adresa (obec) Ulica, číslo PSČ 

Rodné číslo Číslo OP/ID karta E-mailová adresa Telefonický kontakt 

2. Požadovaná rekvalifikácia 

Názov rekvalifikačného kurzu 

3. Ostatné údaje  
V priebehu predchádzajúcich 5 rokov mi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  

 

* uhradil rovnaké vzdelávanie/rekvalifikáciu * uhradil iné vzdelávanie/rekvalifikáciu 
 

* neuhradil žiadne vzdelávanie/rekvalifikáciu 
4. Zdôvodnenie požiadavky na rekvalifikáciu 

 
 
 

5. Prehlásenie uchádzača o zamestnanie 

1. Uchádzač o zamestnanie svojím podpisom potvrdzuje, že pri výbere rekvalifikácie zohľadnil hospodárnosť 
a efektívnosť výdavkov na príspevok na rekvalifikáciu v hodnote kurzovného. 

2. Uchádzač o zamestnanie berie na vedomie, že pred zabezpečením rekvalifikácie je povinný uzatvoriť s úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou. 

3. Uchádzač o zamestnanie svojím podpisom potvrdzuje, že si prečítal „Základné informácie pre uchádzača 
o zamestnanie“ a súhlasí s ich obsahom. 

6. Podpis uchádzača o zamestnanie 
Dátum    
 

Podpis 
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* Vyberte relevantnú možnosť

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU  
ČASŤ B –vyplní poskytovateľ rekvalifikácie 

1. Poskytovateľ rekvalifikácie
Právnická osoba (PO)/Fyzická osoba (FO)*– Obchodné meno 

Sídlo PO/Miesto podnikania FO* - Obec Ulica, číslo PSČ 

IČO IČ DPH1 DIČ

2. Mám záujem zrealizovať rekvalifikáciu pre uchádzača o zamestnanie
Priezvisko Meno Titul 

Trvalý/prechodný* pobyt – adresa (obec) Ulica, číslo PSČ 

3. Špecifikácia rekvalifikácie
Názov rekvalifikačného kurzu 

Celkový rozsah rekvalifikácie 
(v hod.; 1 hod. v rozsahu 45/602 minút) 

z toho 45 min. hodín z toho 60 min. hodín Platiteľ DPH3 


*áno      *nie 

Počet hodín rekvalifikácie realizovaných prezenčnou 
formou:  

Počet hodín rekvalifikácie realizovaných dištančnou 
(e-learningovou) formou: 

Predpokladaný počet dní rekvalifikácie 
spolu: 

z toho predpokladaný počet dní 
rekvalifikácie realizovaných 
prezenčnou formou: 

z toho predpokladaný počet dní 
rekvalifikácie realizovaných 
dištančnou formou: 

Konečná cena4 za osobohodinu5 v eur (s presnosťou na 
2 desatinné miesta) 

Konečná predpokladaná maximálna cena4 kurzovného6 v eur 
(s presnosťou na 2 desatinné miesta) 

Predpokladaný dátum začiatku rekvalifikácie Predpokladaný dátum ukončenia rekvalifikácie 

Predpokladané miesto realizácie rekvalifikácie7  
*   v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja     
*   mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja    

1 Vypĺňa len platiteľ DPH 
2 Poskytovateľ rekvalifikácie uvedie celkový rozsah rekvalifikácie; v prípade, ak má poskytovateľ rekvalifikácie zo zákona stanovenú 
rozdielnu vyučovaciu hodinu na teóriu a prax, uvedie tak aj rozsah hodín.  
3 Pri poskytovaní príspevku na kurzovné na rekvalifikáciu sa neuplatňuje oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa § 31 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
4 Platiteľ DPH uvádza sumu s DPH a neplatiteľ DPH uvádza sumu, ktorá je pre neho konečná. 
5 V prípade, ak je konečná cena za osobohodinu v rozsahu 45 min. odlišná od konečnej ceny za osobohodinu v rozsahu 60 min., uvedie sa 
konečná cena za osobohodinu, ktorá sa vypočíta ako priemer týchto cien. V prípade kombinovaného rozsahu osobohodín (45 min. aj 60 min. 
osobohodiny), poskytovateľ rekvalifikácie priloží k požiadavke na rekvalifikáciu aj výpočet konečnej ceny za osobohodinu v eur). 
6 Konečná predpokladaná maximálna cena kurzovného sa vypočíta vynásobením konečnej ceny za osobohodinu a celkového rozsahu 
rekvalifikácie (v hod.). 
7 V prípade realizácie rekvalifikačného kurzu na území Bratislavského samosprávneho kraja bude požiadavka na rekvalifikáciu zamietnutá 
z dôvodu územnej neoprávnenosti. 
* Vyberte relevantnú možnosť

ANDROMEDIA-ALIEN
Text napsaný psacím strojem
DIGITAL PRO s.r.o.

ANDROMEDIA-ALIEN
Text napsaný psacím strojem
Košice

ANDROMEDIA-ALIEN
Text napsaný psacím strojem
Wurmova 9

ANDROMEDIA-ALIEN
Text napsaný psacím strojem
04023

ANDROMEDIA-ALIEN
Text napsaný psacím strojem
2120438606

ANDROMEDIA-ALIEN
Text napsaný psacím strojem
50719726

Jaroslav
Text napsaný psacím strojem
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Predpokladaná adresa realizácie rekvalifikácie: 

Vydaná akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia/ 
súhlasné stanovisko na rekvalifikáciu 

*áno / *nie 

Číslo (označenie) vydanej akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/ 
registrácie/súhlasné stanovisko 

Dátum vydania  
akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie/súhlasného 
stanoviska8 

Dátum ukončenia platnosti  
akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie/súhlasného 
stanoviska9 

Akreditáciu/osvedčenie/oprávnenie/registráciu/súhlasné stanovisko vydal: 

* Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR     * Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

* Ministerstvo vnútra SR                                                * Iná inštitúcia– uviesť 

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

 vydaná akreditácia/osvedčenie/oprávnenie/registrácia podľa osobitných predpisov – uviesť 

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

 vydané súhlasné stanovisko sektorovej rady alebo stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie – 
uviesť 

................................................................................................................................................................................... 
Poskytovateľ rekvalifikácie je povinný predložiť k požiadavke čitateľnú kópiu akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie/súhlasného 
stanoviska sektorovej rady alebo stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie. 

4. Prehlásenie poskytovateľa rekvalifikácie

1. Poskytovateľ rekvalifikácie vydáva toto potvrdenie na žiadosť uchádzača o zamestnanie pre potreby úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.

2. Poskytovateľ rekvalifikácie vyhlasuje, že cena za rekvalifikáciu uvedená v potvrdení poskytovateľa rekvalifikácie je
primeraná, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase.

3. Poskytovateľ rekvalifikácie svojím podpisom potvrdzuje, že si prečítal „Základné informácie pre poskytovateľa
rekvalifikácie“ a súhlasí s ich obsahom.

5. Podpis poskytovateľa rekvalifikácie
Dátum vystavenia potvrdenia  Zodpovedný zamestnanec poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý 

vystavil toto potvrdenie  
(titul, meno a priezvisko) 

Odtlačok pečiatky poskytovateľa  
rekvalifikácie a podpis 

Telefonický kontakt 

8 V prípade, ak bola platnosť pôvodne vydaného dokladu predĺžená, uvedie sa dátum, ktorým bolo predĺženie potvrdené 
9 Dátum ukončenia platnosti akreditácie/osvedčenia/oprávnenia/registrácie musí byť väčší alebo rovný ako predpokladaný dátum ukončenia 
rekvalifikácie (najneskorší dátum ukončenia platnosti: predpokladaný dátum začiatku rekvalifikácie + 15 kalendárnych dní + počet dní 
rekvalifikácie). 
* Vyberte relevantnú možnosť

X

http://www.employment.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
Jaroslav Verlik
Text napsaný psacím strojem
X

Jaroslav Verlik
Text napsaný psacím strojem
0948 203 003

Jaroslav Verlik
Text napsaný psacím strojem
J. Verlík

Jaroslav Verlik
Text napsaný psacím strojem
3556/2017/105/1
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