
 

 

 
 

 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

PODPORA ZAMESTNÁVANIA UoZ PROSTREDNÍCTVOM 

VYBRANÝCH AKTÍVNYCH OPATRENÍ NA TRHU PRÁCE - 2 

 

 

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 16.06.2016 do 31.12.2020 

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 (AOTP) je stimulácia tých skupín uchádzačov o zamestnanie, 

ktorých uplatnenie na trhu práce je bez intervencií sťažené. V regiónoch prevláda výrazný nepomer 

medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile. 

 

Skupina dlhodobo nezamestnaných je zväčša tvorená nízko kvalifikovanými uchádzačmi o zamestnanie 

(UoZ), často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je ťažšie uplatniteľná na trhu 

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

motiváciu hľadať si pracovné miesto, čím strácajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre 

uplatnenie sa na trhu práce. Pre týchto UoZ sú určené príspevky, vďaka ktorým majú možnosť opäť 

nadobudnúť a obnoviť si svoje pracovné zručnosti a návyky. 

 

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.   

 

 

Cieľová skupina projektu: 
 

 UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti  

 ZUoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti 

 zamestnanec podľa § 4 zákona o službách zamestnanosti. 



 

 

 
 

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 § 49, § 50, § 50j, § 52a zákona o službách zamestnanosti majú fakultatívny 

charakter a po splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti úrad môže poskytnúť 

príspevok. Na poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok. 

 

 

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 vytvárania podmienok pre samozamestnávanie. 

 
 

Prínosom národného projektu bude začlenenie UoZ a ZUoZ na trh práce. Kým v súčasnosti stoja mimo 

pracovného procesu, nemajú možnosť zúčastniť sa získavania znalostí a skúseností, čo vedie ku strate 

kvalifikácie a ich vzdelanie sa znehodnocuje.  

Národný projekt podporou vytvárania pracovných miest pre UoZ a ZUoZ, podporou udržiavania 

pracovných návykov ZUoZ a podporou pracovnej mobility bude predchádzať nerovnováhe na trhu práce, 

ktorá je spoločenským, ale aj individuálnym problémom. Z hľadiska vecného zamerania rieši tento 

národný projekt oblasť podpory zamestnanosti, zvyšovania zamestnateľnosti a znižovanie dlhodobej 

nezamestnanosti, konkrétne aktivizáciou týchto UoZ s osobitným zreteľom na ZUoZ, prostredníctvom 

poskytovania príspevkov na vybrané AOTP. 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt PZ VAOTP - 2 sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
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