
Národný projekt XXI/A
Podpora vytvárania pracovných miest – 2

Bližšie informácie môžete získať na webových 
adresách:

 www.employment.gov.sk
 www.esf.gov.sk
 www.upsvar.sk

Info na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Riadiaci orgán:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 812 67 Bratislava

Zamestnávateľ
CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.
Počet vytvorených pracovných miest
 1 pracovné miesto

Štruktúra pracovného miesta
Technický špecialista – vysokoškolské vzdelanie
 obsluha prístrojov 3D tlače, dizajn výrobkov a návrh fixač-

ných a supportných systémov v CAD/CAM softvéroch
 konzultácie s lekármi/pacientmi s ohľadom na kvalitu 

konečných výrobkov a spokojnosti lekárov/pacientov

UoZ, ktorý bol prijatý na novovytvorenú pozíciu Biomedicínskeho 
inžiniera vytvoril (CAD design + 3D tlač z plastu) prototyp takmer 
celotvárovej implantačnej náhrady, ktorá bude v nasledujúcich 
týždňoch zhotovená 3D tlačou z titánu a chirurgicky aplikovaná 
pacientovi. V blízkej budúcnosti bude riešiť ďalšie prípady 
rekonštrukcie kostných tkanív pomocou titánových náhrad.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.



Stavebný montážnik jednoduchých stavieb – stredoškolské
vzdelanie

  betonárske a murárske práce, montáž a demontáž lešenia 
a pracovných plošín, kladenie potrubí a pod.

Zamestnávateľ

YOU HENG, s.r.o.

Počet vytvorených pracovných miest

 15 pracovných miest

Štruktúra pracovných miest

Operátor výrobnej linky – skladník – stredoškolské vzdelanie

  kontrola hotového výrobku, párovanie, tiketovanie, balenie, 
expedovanie

  pomocné, prípravné a manipulačné práce pre potreby za-
bezpečenia optimálneho fungovania skladových operácií 
a chodu výrobnej linky

Národný projekt XXI/A Podpora vytvárania pracovných miest – 2 
vypracovaný v rámci Prioritnej osi č. 1 Podpora rastu zamestnanos-
ti, Opatrenie č. 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamest-
nanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 
je pripravovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a so-
ciálna inklúzia.

Situácia na trhu práce v SR je v súčasnosti charakterizovaná vyso-
kou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. Nedostatok 
pracovných príležitostí priamo ovplyvňuje možnosť získania pra-
covných skúseností, ktoré sú potrebné pre ich uplatnenie sa na 
trhu práce.

Projekt sa realizuje 27 mesiacov v období od septembra 2013 do 
novembra 2015.

Podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti formou po-
skytovania príspevkov na vytvorenie 2 121 pracovných miest s cel-
kovým nenávratným finančným príspevkom na projekt vo výške 
11 884 125,38 €.

Mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchá-
dzačmi o zamestnanie (UoZ) podľa § 6 zákona o službách zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, vedení v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančného príspevku 
zamestnávateľom na vytvorenie nového pracovného miesta. Prís-
pevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške 90% celkovej ceny 
práce zamestnanca, maximálne vo výške 456,54 EUR mesačne po 
dobu 12 mesiacov. Zamestnávateľ je povinný udržať pracovné 
miesto po ukončení podpornej doby minimálne 6 mesiacov.

Zo strany zamestnávateľov – žiadateľov bol od začiatku realizácie 
projektu evidovaný veľký záujem o poskytnutie príspevku na vytvo-
renie pracovného miesta.

Vďaka finančnej podpore bolo k 28. 2. 2014 vytvorených 2 121 
pracovných miest a z toho je 2 085 pracovných miest už obsade-
ných UoZ z cieľovej skupiny.

Najviac pracovných miest pre UoZ do 29 rokov vrátane, bolo vytvo-
rených a obsadených v Prešovskom kraji, kde miera evidovanej ne-
zamestnanosti v mesiaci december 2013 bola najvyššia v rámci SR, 
a to 19,35 %.

Obsadené pracovné miesta k 28. 2. 2014
– podľa samosprávnych krajov

Samosprávny kraj
Počet vytvorených a obsadených 

pracovných miest

Prešovský kraj 548
Košický kraj 392
Banskobystrický kraj 312
Žilinský kraj 257
Trenčiansky kraj 220
Nitriansky kraj 202
Trnavský kraj 154

Obsadené pracovné miesta k 28. 2. 2014
– podľa vzdelania UoZ do 29 rokov

Dosiahnuté vzdelanie Počet umiestnených UoZ

Základné vzdelanie 75
Stredoškolské vzdelanie 1 396
Vysokoškolské vzdelanie 614

Zamestnávateľ

PM – STAV SK, s.r.o.

Počet vytvorených pracovných miest

  5 pracovných miest

Štruktúra pracovných miest

Majster v stavebníctve – vysokoškolské vzdelanie

  kontrola výstavby podľa stavebného plánu a stavebných výkre-
sov, riadenie pracovníkov, rozdeľovanie prác a kontrola sta-
vebných prác

Časový rámec realizácie projektu

Cieľ projektu

Cieľová skupina

Aktivity na dosiahnutie cieľa

Príklady dobrej praxe

Doterajšie výsledky projektu


