
 

 

 
 

 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

PODPORA ZAMESTNÁVANIA UOZ PROSTREDNÍCTVOM 

VYBRANÝCH AKTÍVNYCH OPATRENÍ NA TRHU PRÁCE 

 

 

Názov Operačného programu:   Ľudské zdroje  

Miesto realizácie projektu:   Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,  

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, 

Košický kraj 

 

Trvanie projektu:    od 01.01.2015 do 31.12.2019 

Výška nenávratného finančného príspevku:         50 000 000,00 EUR 

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvar.sk 

 

Cieľom aktívnych opatrení na trhu práce je stimulácia tých skupín uchádzačov o zamestnanie, ktorých 

uplatnenie na trhu práce je bez intervencií sťažené. Skupina dlhodobo nezamestnaných je zväčša tvorená 

nízko kvalifikovanými uchádzačmi o zamestnanie (UoZ), často s malými alebo žiadnymi pracovnými 

skúsenosťami. Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (ZUoZ), ktorí sú dlhodobo bez práce, často 

strácajú motiváciu hľadať si pracovné miesto, čím strácajú pracovné návyky a zručnosti. Pre týchto UoZ 

sú určené príspevky, vďaka ktorým majú možnosť opäť nadobudnúť a obnoviť si svoje pracovné 

zručnosti a návyky.  

Vzdelávanie nezamestnaných ako súčasť celoživotného vzdelávania sa javí ako kľúčový mechanizmus 

zmierňovania stále výraznejšej marginalizácie a vylúčenia z trhu práce stále väčšej skupiny UoZ, resp. 

ZUoZ. Dôležitý je predovšetkým rozvoj odborných a všeobecných zručností a znalostí, prehlbovanie si 

kvalifikácie pre úspešné vykonávanie práce podľa požiadaviek zamestnávateľa a udržiavanie si svojej 

konkurencieschopnosti na trhu práce. 

 

Cieľom projektu je zvyšovanie zamestnateľnosti UoZ a ZUoZ, rozvoj miestnej a regionálnej 

zamestnanosti, podpora pracovnej mobility, podpora udržiavania, pracovných návykov, zvýšenie 

uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce prostredníctvom samozamestnania, získanie praktických 

skúseností pre potreby trhu práce. 

 

Cieľová skupina projektu: 
 

 UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti  

 ZUoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti 

 zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti 

 zamestnanec podľa § 4 zákona o službách zamestnanosti. 



 

 

 
 

Hlavné aktivity projektu  
 

Aktivita  č. 1 „Poskytovanie príspevkov“ 

AOTP realizované podľa § 52, 53, 53a zákona o službách zamestnanosti majú obligatórny charakter a po 

splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti je na poskytnutie príspevku právny 

nárok.  

AOTP realizované podľa § 43, 46, 49, 50, 50j, 52a zákona o službách zamestnanosti majú fakultatívny 

charakter apo splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti úrad môže poskytnúť 

príspevok. Na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok.  

 

Aktivita  č. 2 „Príspevok na rekvalifikáciu (RE-PAS)“ 

Aktivita sa bude realizovať podľa § 54 ods. 1 písm. d)  zákona o službách zamestnanosti. 

 

 

Realizácia národného projektu prispeje najmä k: 

 

 zlepšeniu začleňovania UoZ a ZUoZ do pracovného procesu,  

 podpore mobility za prácou, 

 podpore miestnej a regionálnej zamestnanosti, 

 obnove, podpore a udržaniu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú 

poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

 podpore záujmu obcí, právnických a fyzických osôb spolupracovať s úradmi na riešení miestnej 

nezamestnanosti, 

 podpore vytváranie podmienok pre samozamestnávanie, 

 zvýšeniu predpokladov UoZ, resp. ZUoZ na uplatnenie sa na trhu práce podporou ich 

rekvalifikácie (v zmysle projektu). 

 

Realizácia projektu podporí zvyšovanie zamestnateľnosti cieľovej skupiny pružnou reakciou 

vzdelávania UoZ a ZUoZ na potreby zamestnávateľskej sféry, a tiež podporí zlepšenie predpokladov 

integrovať  nezamestnaných do pracovného procesu. Projekt napomôže prispôsobiť zručnosti pracovnej 

sily potrebám trhu práce, poskytne širšiu možnosť vzdelávať sa rôznym kategóriám nezamestnaných 

občanov, zlepší ich prístup ku kvalitnejším pracovným miestam, prispeje k prekonávaniu sociálno-

ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt PZ VAOTP sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    
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