
 

 

 
 

 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu 

práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti 
 

 

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 01.01.2017 do 30.06.2019 

Výška nenávratného finančného príspevku:         10 005 010,32 EUR 

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvar.sk 

 

 

Hlavným cieľom národného projektu je zlepšenie postavenia dlhodobo nezamestnaných občanov na 

trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných občanov a obnova ich 

pracovných návykov. 

 

Cieľová skupina projektu: 

 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. 

 

Hlavná aktivita projektu 

Poskytovanie finančných príspevkov agentúram dočasného zamestnávania 

 

     Cieľom hlavnej aktivity je umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú vedení 

v evidencii UoZ minimálne 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, prostredníctvom agentúr dočasného 

zamestnávanie (ďalej „ADZ“). 

     Za umiestnenie na trhu práce sa považuje vznik pracovného pomeru medzi ADZ a dlhodobo 

nezamestnaným občanom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, a následne v období od 

druhého do šiesteho, resp. do deviateho mesiaca, od vzniku pracovného pomeru, pridelenie dočasného 

agentúrneho zamestnanca najmenej k jednému užívateľskému zamestnávateľovi. 

     Za umiestnenie dlhodobo nezamestnaného občana na trhu práce poskytne úrad ADZ paušálny 

príspevok. Paušálny príspevok sa poskytuje mesačne najviac počas obdobia 6 kalendárnych mesiacov na 

úhradu časti nevyhnutných výdavkov spojených s umiestnením dlhodobo nezamestnaného občana na 

trhu práce vo výške 439 €. V prípade, ak ADZ bude dočasného agentúrneho zamestnanca prideľovať k 

užívateľskému zamestnávateľovi aj v období siedmeho až deviateho mesiaca od vzniku pracovného 

pomeru s ADZ, úrad poskytne ADZ jednorazový príspevok vo výške 1 317,- € po skončení deviateho 

mesiaca zamestnávania dočasného agentúrneho zamestnanca. 



 

 

 

Prínos projektu: 

 

Realizáciou aktivít projektu, vytvorením priaznivejšieho prostredia pre ADZ a pre cieľové skupiny projektu 

hľadajúce si zamestnanie, ako aj zlepšením spolupráce s partnermi na trhu práce, sa prispeje k:  

 

• zvýšeniu zamestnanosti a zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných občanov, 

• obnoveniu, resp. vybudovaniu nových pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, 

• zvýšeniu životnej úrovne a životného štandardu dlhodobo nezamestnaných občanov, znižovaniu 

chudoby, 

• priaznivým dopadom v makroekonomike – zvýšenie domácej spotreby a kúpyschopnosti, úspora štátu 

na sociálnych dávkach, 

• pozitívnej  zmene psychických a osobnostných  aspektov a sociálnych vzťahov vyvolaných dlhodobou 

nezamestnanosťou, 

• zníženiu dlhodobej nezamestnanosti, 

• zlepšeniu začleňovania dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu a trhu práce,  

• zvýšeniu motivácie ADZ vytvárať pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných, 

• zintenzívneniu spolupráce úradov a ADZ pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných, 

• upevneniu a rozvoju vzájomnej spolupráce štátnych a neštátnych poskytovateľov služieb 

zamestnanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce  

s využitím neštátnych služieb zamestnanosti sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
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