
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva zaško lenie alebo 
prípravu na prácu, uhrádza náklady spojené s prípra vou vlastných 
zamestnancov. Ak právnická alebo fyzická osoba posk ytne zaškolenie 
alebo prípravu na prácu iným zamestnancom na základ e dohody s ich 
zamestnávate ľmi, uhradí náklady s tým spojené tento zamestnávate ľ. V 
prípade, že právnická alebo fyzická osoba poskytne zaškolenie alebo 
prípravu na prácu evidovaným nezamestnaným alebo cu dzím zamestnaným 
občanom so zmenenou pracovnou schopnos ťou na základe písomnej dohody 
s okresným úradom práce, uhradí náklady okresný úra d práce v dohodnutej 
výške. Podpora po čas zaško ľovania a po čas prípravy na prácu patrí 
každému ob čanovi so zmenenou pracovnou schopnos ťou, ktorý sa v rámci 
rehabilitácie pripravuje na získanie alebo na udrža nie vhodného 
zamestnania zaškolením alebo prípravou na prácu na základe dohody s 
okresným úradom práce a po čas zaško ľovania alebo prípravy na prácu 
nepoberá mzdu alebo podporu v nezamestnanosti. V in kriminovanom čase 
takému ob čanovi patrí podpora vo výške ur čenej v závislosti od 
činnosti, ktorú bude vykonáva ť po zaškolení alebo po príprave na prácu. 
Finan čné prostriedky na výplatu podpory poskytuje právnic kej alebo 
fyzickej osobe, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prí pravu na prácu, na 
základe písomnej dohody okresný úrad práce, pri čom však podporu vypláca 
právnická alebo fyzická osoba, ktorá predmetnú činnos ť vykonáva. 
Zákonodarca v zákone o zamestnanosti upravil, že ob čanovi so zmenenou 
pracovnou schopnos ťou, ktorý je po čas zaškolenia alebo prípravy na 
prácu ubytovaný v zariadení na pracovnú rehabilitác iu zriadenom 
Národným úradom práce, sa poskytne strava bezplatne . Výšku stravnej 
jednotky v zariadení na pracovnú rehabilitáciu pri celodennom 
stravovaní schva ľuje predstavenstvo Národného úradu práce. Pri 
poskytovaní diabetickej, bielkovinovej alebo výživn ej diéty sa stravná 
jednotka zvyšuje o štyridsa ť percent. Celodenným stravovaním sa 
rozumejú ra ňajky, obed, ve čera a dve ved ľajšie jedlá. Pri diabetickej, 
bielkovinovej a výživnej diéte tri ved ľajšie jedlá. Okresný úrad práce 
prizná postavenie chránenej dielne na základe kladn ého posudku orgánu 
na ochranu zdravia. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva 
zaškolenie alebo prípravu na prácu, uhrádza náklady  spojené s prípravou 
vlastných zamestnancov. Ak právnická alebo fyzická osoba poskytne 
zaškolenie alebo prípravu na prácu iným zamestnanco m na základe dohody 
s ich zamestnávate ľmi, uhradí náklady s tým spojené tento 
zamestnávate ľ. V prípade, že právnická alebo fyzická osoba posky tne 
zaškolenie alebo prípravu na prácu evidovaným nezam estnaným alebo 
cudzím  


