NP ........................................................
Kód ITMS2014+: ..........

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

POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU
NA KOMPETENČNÝ KURZ (KOMPAS+)

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 na kompetenčný kurz“)
platná od 01.07.2020

ČASŤ A – vyplní uchádzač o zamestnanie
1. Uchádzač o zamestnanie
Priezvisko

Meno

Titul

Trvalý/prechodný* pobyt – adresa (obec)

Ulica, číslo

PSČ

Rodné číslo

E-mailová adresa

Telefonický kontakt

2. Požadovaný kompetenčný kurz
Názov kompetenčného kurzu

DIGITÁLNY DIZAJN A MULTIMÉDIÁ
3. Názov pracovnej pozície, na ktorej sa chcem uplatniť po absolvovaní kompetenčného kurzu
4. Názov dokumentu, ktorým bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce

* zoznam voľných pracovných miest

* inzerát

* prísľub od zamestnávateľa

* iné (uviesť) ...................................................................................................................................................

Na tento účel uchádzač o zamestnanie:
- preukáže, že pracovná pozícia, na ktorej sa chce uplatniť po absolvovaní kompetenčného kurzu, sa nachádza v zozname voľných
pracovných miest zverejnených úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
- vytlačí a priloží k požiadavke zverejnený inzerát, ktorý si našiel a ktorý je aktuálny v čase predloženia požiadavky uvedený dátum
nástupu nemôže byť starší ako deň predloženia požiadavky (inzerát, zverejnený na dôveryhodnom pracovnom portáli napr. www.istp.sk,
www.profesia.sk, www.kariera.sk a pod., musí obsahovať informácie o pracovnej pozícii a o zamestnávateľovi/agentúre), alebo
- predloží prísľub od zamestnávateľa, na zamestnanie na pracovnej pozícii uvedenej v požiadavke, ktorý nie je vyhotovený skôr ako
15 kalendárnych dní pred predložením požiadavky (prísľub bude akceptovaný v prípade, ak bude obsahovať informáciu, že zamestnávateľ
v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti oznámil úradu voľné pracovné miesto, ktoré je stále aktuálne, spolu s uvedením
zdroja, na ktorom je možné túto skutočnosť overiť), alebo
- predloží iný relevantný dokument preukazujúci možnosť uplatnenia sa na trhu práce.

5. Zdôvodnenie podania požiadavky na kompetenčný kurz

6. Prehlásenie uchádzača o zamestnanie
Svojím podpisom potvrdzujem, že:
1. pri výbere kompetenčného kurzu som zohľadnil hospodárnosť a efektívnosť výdavkov na príspevok na kompetenčný kurz,
2. beriem na vedomie, že pred nástupom na kompetenčný kurz som povinný uzatvoriť s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu
o poskytnutí príspevkov na kompetenčný kurz,
3. beriem na vedomie, že na príspevok na kompetenčný kurz nie je právny nárok, preto bude táto požiadavka individuálne posúdená
so zameraním na zhodnotenie efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na kompetenčný kurz,
4. beriem na vedomie, že jednou z podmienok na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz pre uchádzača o zamestnanie, ktorý pred
zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť je splnenie
podmienok stanovených v § 70 ods. 7 a ods. 8 zákona o službách zamestnanosti,
5. som si prečítal „Základné informácie pre uchádzača o zamestnanie“ a súhlasím s ich obsahom,
6. beriem na vedomie, že podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia
byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa
bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou, nenesie prevádzkovateľ
zodpovednosť za ich nesprávnosť. Úrad spracúva osobné údaje uchádzača o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti
a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej správy a externému poskytovateľovi, v prípade ak poskytuje vzdelávacie
služby. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov a otázok je možné obrátiť sa na: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.

7. Podpis uchádzača o zamestnanie
Dátum

Podpis

* Vyberte relevantnú možnosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk

POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ
ČASŤ B – vyplní poskytovateľ kompetenčného kurzu
1.

Poskytovateľ kompetenčného kurzu

Právnická osoba (PO)/Fyzická osoba (FO)* – Obchodné meno
Sídlo PO/Miesto podnikania FO* - Obec
Košice
IČO

Platiteľ DPH

50719726

2.

Ulica, číslo
1

IČ

DPH 2

x nie
*

* áno

DIGITAL PRO s.r.o.
Wurmova 9

-----

PSČ

DIČ
2120438606

Mám záujem zrealizovať kompetenčný kurz pre uchádzača o zamestnanie

Priezvisko

Meno

Titul

Trvalý/prechodný* pobyt – adresa (obec)

Ulica, číslo

PSČ

3.

04023

Špecifikácia kompetenčného kurzu

Názov kompetenčného kurzu

DIGITÁLNY DIZAJN A MULTIMÉDIÁ

Názov dokladu o úspešnom ukončení
kompetenčného kurzu 3

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MŠ SR

Celkový rozsah
kompetenčného kurzu
(v hod.) 4

z toho 45-minutových hodín

z toho počet hodín realizovaných
prezenčnou formou

z toho počet hodín realizovaných
dištančnou formou

z toho 60-minutových hodín

Celkový počet dní vyučovania
kompetenčného kurzu
z toho počet dní vyučovania
realizovaných prezenčnou formou

z toho počet dní vyučovania
realizovaných dištančnou formou

Predpokladaný dátum začiatku
kompetenčného kurzu

Predpokladaný dátum ukončenia
kompetenčného kurzu

Konečná cena 5 za osobohodinu

Konečná predpokladaná maximálna
cena5 kurzovného 6

Uchádzač o zamestnanie má
predpoklady a podmienky na
absolvovanie dištančnej formy 7
Miesto realizácie
kompetenčného kurzu 8

x * áno


* nie

* v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja
x okrem územia Bratislavského samosprávneho kraja
*

1
Pri poskytovaní príspevku na kurzovné na kompetenčný kurz 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.
2
Vypĺňa len platiteľ DPH
3
Vypĺňa sa konkrétny názov dokladu o úspešnom ukončení kompetenčného kurzu (napr. certifikát, osvedčenie a pod.), ktorý bude po
úspešnom ukončení kompetenčného kurzu vydaný uchádzačovi o zamestnanie, na základe absolvovania záverečnej skúšky, ak sa vyžaduje.
V prípade, ak je vydanie dokladu o úspešnom ukončení kompetenčného kurzu v časovom odstupe od ukončenia kompetenčného kurzu, je
potrebné, aby bola táto skutočnosť zohľadnená pri stanovení predpokladaného dátumu ukončenia kompetenčného kurzu.
4
Nie je možné, aby bola časť kurzu realizovaná s rozsahom vyučovacích hodín 45 minút a ďalšia časť kurzu s rozsahom vyučovacích hodín
60 minút
5
Platiteľ DPH uvádza sumu s DPH a neplatiteľ DPH uvádza sumu, ktorá je pre neho konečná. Suma sa uvádza v eur s presnosťou na 2
desatinné miesta.
6
Konečná predpokladaná maximálna cena kurzovného sa vypočíta vynásobením konečnej ceny za osobohodinu a celkového rozsahu
kompetenčného kurzu (v hod.).
7
Vypĺňa sa na základe posúdenia poskytovateľa, len v prípade, ak bude uplatnená dištančná alebo kombinovaná forma kompetenčného
kurzu.
8
V prípade realizácie kompetenčného kurzu na území Bratislavského samosprávneho kraja bude požiadavka na kompetenčný kurz
zamietnutá z dôvodu územnej neoprávnenosti.
* Vyberte relevantnú možnosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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Adresa počas prezenčnej formy
realizácie
kompetenčného kurzu

Poskytovateľ kompetenčného kurzu
má v zmysle osobitných predpisov
vydané oprávnenie na vykonávanie

Košice, Werferova 1, 04011
x mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 vzdelávania dospelých

 obdobných služieb zahŕňajúcich vzdelávanie uchádzača o zamestnanie
Výpis OR SR - zdroj: www.orsr.sk
Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu MŠ SR: 3556/2017/105/1 - zdroj: www.minedu.sk

...............................................................................................................
(špecifikovať druh služieb)

Uviesť názov oprávnenia:
Uviesť názov osobitného predpisu, v zmysle ktorého bolo oprávnenie vydané:
Poskytovateľ kompetenčného kurzu je povinný predložiť k požiadavke čitateľnú kópiu dokladu, ktorým preukáže, že
má vydané vyššie uvedené oprávnenie, ktoré je platné.

- Oprávnenie podľa osobitného predpisu (stanovy a pod.) predkladá k požiadavke poskytovateľ kompetenčného kurzu vo forme
čitateľnej kópie, resp. uvedie zdroj (napr. webstránku a link), na ktorom je možné tento doklad overiť – v tomto prípade sa kópia
dokumentu neprikladá.
- Preverovanie výpisu zo živnostenského, resp. obchodného registra zabezpečuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V zmysle
§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy
z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa
ods. 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa ods. 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná
podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní.

Uviesť zdroj, na ktorom je možné doklad overiť (ak sa oprávnenie nepredkladá v tlačenej podobe):
4.

Prehlásenie poskytovateľa kompetenčného kurzu
1. Potvrdzujem túto časť požiadavky na žiadosť uchádzača o zamestnanie pre potreby úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny.
2. Vyhlasujem, že cena za kompetenčný kurz uvedená v potvrdení poskytovateľa kompetenčného kurzu je
primeraná, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase.

3. Súhlasím, že v prípade vykonania finančnej kontroly na mieste na úrovni uchádzača o zamestnanie počas
prezenčnej formy kompetenčného kurzu strpím jej výkon oprávnenými osobami a poskytnem im súčinnosť.
V prípade, ak svojim konaním zabránim výkonu kontroly, nebude mi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
uhradený príspevok na kurzovné.
Ak sa pri kontrole na mieste na úrovni uchádzača o zamestnanie zistí, že kompetenčný kurz sa nerealizoval
v súlade s údajmi uvedenými v tejto časti požiadavky, je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnený žiadať
odo mňa písomné zdôvodnenie a na základe toho rozhodnúť, či mi bude alebo nebude uhradený príspevok
na kurzovné.
4. Vyhlasujem, že ak budem realizovať kompetenčný kurz, resp. jeho časť dištančnou formou:
a) uplatním túto formu v závislosti od zamerania kompetenčného kurzu, a to predovšetkým pri výučbe
teoretickej časti,
b) uplatním túto formu výlučne ako riadené štúdium,
c) neuplatním túto formu ako samoštúdium,
d) neuplatním túto formu v rámci praktického alebo odborného výcviku tam, kde je nevyhnutná
priama účasť na vzdelávaní,
e) zabezpečím dodržanie stanoveného obsahu,
f) nebudem kombinovať prezenčnú a dištančnú formu v jeden deň vyučovania.
5. Potvrdzujem, že som si prečítal „Základné informácie pre poskytovateľa kompetenčného kurzu“ a súhlasím s ich
obsahom.
5. Podpis poskytovateľa kompetenčného kurzu
Dátum
Zodpovedný zamestnanec
Odtlačok pečiatky poskytovateľa
vystavenia
poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý vystavil
kompetenčného kurzu a podpis
toto potvrdenie (titul, meno a priezvisko)

J.Verlík
Telefonický kontakt

0948 203 003

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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Príloha č. 1 Požiadavky na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz

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

Uchádzač o zamestnanie
Meno

V Y H L Á S E N I E

Priezvisko

Titul

Trvalý/prechodný pobyt (ulica, obec, číslo PSČ)
Rodné číslo

E-mailová adresa

Telefonický kontakt

Vyhlasujem, že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie som
neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť




prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť ako

spoločník obchodnej spoločnosti
konateľ obchodnej spoločnosti
člen dozornej rady obchodnej spoločnosti
člen predstavenstva obchodnej spoločnosti
prevádzkovateľ činnosti podľa živnostenského zákona
prevádzkovateľ činnosti podľa osobitného predpisu 1
vykonávateľ poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu 2
vykonávateľ činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29
vykonávateľ činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58
Súčasne vyhlasujem, že nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce
z pracovného pomeru.
Boli mi pridelené tieto identifikačné údaje3:










IČO:

DIČ:

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a v prípade uvedenia nepravdivých údajov som si
vedomý(á) právnych následkov podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a §
221, § 225, § 261 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivých údajov uvedených v tomto vyhlásení
som povinný na požiadanie poskytovateľa príspevku (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) vrátiť poskytnutý finančný príspevok v
zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Dátum

Podpis UoZ

1
Napríklad zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti
a o Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z., zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone
reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch,
o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
- 2 § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
- 3 Uveďte všetky IČO a DIČ, ktoré boli pridelené fyzickej osobe.

-
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Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Odbor celoživotného vzdelávania
POTVRDENIE
o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Číslo POA: 3556/2017/105/1
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor celoživotného
vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z.
z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok
akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona
rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Digitálny dizajn a multimédiá
Modul – Teórie počítačovej grafiky a odborov dizajnu – 16 hod.
Modul – Grafický dizajn – reklamná a propagačná grafika – 48 hod.
Modul – Webdizajn a tvorba webstránok – 48 hod.
Modul – Interaktívny dizajn a multimédiá – 72 hod.
Modul – Grafický dizajn – layout, kompozícia, sadzba – 48 hod.
Odôvodnenie:
Nakoľko sa žiadateľovi vyhovuje v plnom rozsahu od odôvodnenia sa podľa § 47 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
upúšťa.
Poučenie:
Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad do 15 dní od jeho
doručenia na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová
1, 813 30 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Správny poplatok vo výške 100,- EUR bol podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradený.
Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu sa vydáva na päť rokov.
Bratislava 22. augusta 2017

Monika Korkošová
riaditeľka odboru
Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania sa doručuje:
DIGITAL PRO s.r.o., Wurmova 9, 040 23 Košice

