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Formulár príkladov dobrej praxe  b)                                            

 

  

Názov projektu 

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ 

 

Názov operačného programu 

Ľudské zdroje 

 

Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu 

OP ĽZ NP 2017/2.1.1/04                                                                  kód ITMS2014+:   312021N146 

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 

2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí  

2.1. Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v 

procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce vrátane mladých ľudí ohrozených 

sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania 

systému záruk pre mladých ľudí 

2.1.1. Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť 

zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce 

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský  

kraj, Košický kraj 

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie 

projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

01. 01. 2015 – 31. 12. 2018 

 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku) 

11 999 988,00 EUR 

 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby 

pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

Špitálska 8, 812 67 Bratislava  

Slovenská republika 
 

Ing. Ľudmila Nováková, tel.:  02/20444819, e-mail:  ludmila.novakova@upsvr.gov.sk 

www.upsvar.sk 

 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Zlepšenie postavenia mladých ľudí do 29 rokov (29 rokov mínus jeden deň) na trhu práce, 

zvýšenie ich zamestnateľnosti, zamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti vo vybraných regiónoch SR bez BSK. 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

NEET do 29 rokov 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

1. Ciele 

Prostredníctvom národného projektu sa zabezpečilo prefinancovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov, resp. dofinancovanie finančných záväzkov vytvorených z prioritnej osi 3, ktoré boli 

použité na podporu zvyšovania zamestnanosti a podporu zvyšovania aktivity UoZ (NEET) vo 
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veku do 29 rokov. Zároveň sa zapojili ďalší účastníci do aktívnych opatrení na trhu práce, pri 

ktorých doba financovania bola ukončená v rámci oprávneného obdobia na financovanie 

a realizáciu aktivít prioritnej osi 2. 

V rámci národného projektu sa implementovali vybrané aktívne opatrenia na trhu práce podľa 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

Aktivity podporené národným projektom boli zamerané na podporu zamestnania, vzdelávania 

alebo odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie mladých ľudí do 29 rokov (NEET) bez 

zamestnania s cieľom zlepšiť ich postavenie na trhu práce, zvýšiť ich zamestnateľnosť, 

zamestnanosť a zároveň podporiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti vo vybraných 

regiónoch SR bez BSK.  

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 

Hlavná aktivita  

Podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti mladých UoZ 

 

Hlavná aktivita bola zameraná na presun aktivít realizovaných pre UoZ-NEET v rámci:  

• Národného projektu Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych 

opatrení na trhu práce (ďalej len „NP PZ VAOTP“) – opatrenie č. 1 

• Národného projektu Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych 

opatrení na trhu práce – 2 (ďalej len „NP PZ VAOTP - 2“) – opatrenie č. 2  

• Národného projektu Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych 

opatrení na trhu práce – 3 (ďalej len „NP PZ VAOTP - 3“) – opatrenie č. 3  

• Národného projektu Šanca na zamestnanie – opatrenie č. 4  

• Národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti – opatrenie č. 5. 

 

Podporné aktivity  

3. Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne (vo forme merateľných 

ukazovateľov) 

 

Kód Názov merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Plánovaná 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota k 09/2018 

P0108 Osoby vo veku do 29 rokov Počet 7 700 7 064 

P0099 
Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z 
prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí 

Počet 6 700 6 207 

P0101 
Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté 
zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž 

Počet 5 400 4 410 

P0100 

Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese 

vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú 

zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných 

Počet 1 000 6 233 

P0038 

Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu 

podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

Počet 1 800 2 768 

P0040 

Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu 

ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo 

stáž 

Počet 1 325 1 701 

P0039 
Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese 
vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú 

zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných 

Počet 210 2 687 

P0639 
Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie 
vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu 

kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž 

Počet 10 44 

P0637 Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní Počet 915 1 496 

P0636 
Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo 
činní 

Počet 140 191 

 

Národný projekt sa realizoval v zmysle časového harmonogramu.  

Implementácia projektu bola úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných 

ukazovateľov.   
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4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) 

Prostredníctvom tohto národného projektu sa realizovala podpora zamestnanosti a pomoc pri 

uplatnení sa na trhu práce pre viac ako 7 000 mladých ľudí, ktorí boli nezamestnaní. 

Zabezpečilo sa prefinancovanie poskytnutých finančných prostriedkov, resp. dofinancovanie 

finančných záväzkov vytvorených z prioritnej osi 3, ktoré boli použité na podporu zvyšovania 

zamestnanosti a podporu zvyšovania aktivity UoZ (NEET) vo veku do 29 rokov.  

Zároveň boli zapojení ďalší účastníci do aktívnych opatrení na trhu práce, pri ktorých doba 

financovania bola ukončená v rámci oprávneného obdobia na financovanie a realizáciu aktivít 

prioritnej osi 2.  

Fakultatívne položky: 

1. Problémy zistené pri aplikácii 

V priebehu realizácie neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne 

ovplyvnili priebeh aktivít projektu.  

2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, 

odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach 

 
 

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky 

alebo iné aktivity 

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi 

sa Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020) 

Operačný program Ľudské zdroje. 

Aktivity realizované v rámci publicity: 

- zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe a), b) na publicita@employment.gov.sk  

- zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe a), b) na www.upsvar.sk 

- zverejnenie opisu národného projektu na www.upsvar.sk  

- zverejnenie tlačovej správy k národnému projektu na www.upsvar.sk 

- príklady dobrej praxe 

- monitoring médií 

- zaslanie linku na úrady PSVR - plagáty A3 k národnému projektu Vybrané aktívne opatrenia na 

trhu práce pre mladých UoZ  http://www.upsvar.sk/europsky-socialny-fond/informovanie-a-

komunikacia-v-programovom-obdobi-2014-2020/informacne-materialy. html?page_id=546094 

- dohody, žiadosti a iné písomnosti súvisiace s implementáciou národného projektu sú označené 

logom ESF a EFRR s odkazom na EÚ, logom OP ĽZ, prípadne textom „Tento projekt sa 

realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje“, ako i odkazom na www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk 

- priestory pracoviska, kde vykonávali prácu UoZ - NEET do 29 rokov financované z príspevku 

na základe tohto národného projektu boli označené plagátmi informujúcimi o spolufinancovaní 

z prostriedkov ESF.   

 

 

http://www.upsvar.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.esf.gov.sk/

