
 

 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt 

Prax pre mladých 

 

 

Operačný program: 
Ľudské zdroje 

Žiadateľ: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Výška NFP: 
4 999 667,30 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Miesto realizácie projektu 

Štát Región(NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 
SR Západné Slovensko 

Stredné Slovensko 
Východné Slovensko  

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

 

Stručný popis projektu 

Cieľom národného projektu „Prax pre mladých“ je podpora zvýšenia zamestnateľnosti 
uchádzačov o zamestnanie – NEET prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných 
zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému 
stupňu vzdelania, formou praxe vykonávanej u zamestnávateľa. Podpora bude realizovaná 
formou zabezpečenia UoZ – NEET pre zamestnávateľa na účely praxe a poskytovaním 
finančného príspevku UoZ na vykonávanie praxe mesačne, najviac počas 6 mesiacov, na základe 
uzatvorenej dohody medzi úradom a zamestnávateľom. 
 

Projekt bude realizovaný na území SR bez BSK, prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: 

Zabezpečenie UoZ – NEET na účely vykonávania praxe pre zamestnávateľa 
a poskytovania finančného príspevku UoZ na vykonávanie praxe. 

 
 

Popis východiskovej situácie 
 

Posilnenie postavenia mladých ľudí a vytvorenie priaznivých podmienok, aby mohli rozvíjať 
svoje schopnosti a pracovať, je z hľadiska zdravého hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu 
nevyhnutné. Je veľmi dôležité, aby sa každému mladému jednotlivcovi poskytla možnosť využiť 
svoj potenciál a prispieť tak k sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. 
Medzi vážne ekonomické a sociálne problémy v SR možno radiť aj tvorbu pracovných príležitostí 
pre UoZ - NEET. Práve na to je zameraný NP, ktorého cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť UoZ - 
NEET a tak im pomôcť pri zvýšení šance umiestniť sa na trhu práce. Zvýšenie zamestnateľnosti 
UoZ - NEET je okrem ďalších hľadísk a možností slovenskej ekonomiky úzko prepojené 
s charakteristikami pracovnej sily, ktorá je k dispozícii na trhu práce. Nezamestnanosť UoZ - 
NEET môže vyústiť do dlhodobej nezamestnanosti, či pasivity. Preto posilnenie postavenia 
mladých ľudí a vytvorenie priaznivých podmienok pre ich uplatnenie sa na trhu práce, aby mohli 
rozvíjať svoje schopnosti a pracovať, je z hľadiska hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu 
nevyhnutné. Projekt napomôže k ich uplatneniu sa na trhu práce získaním odborných zručností 
a praktických skúseností, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania 
u zamestnávateľa, ktorý ich prijme na prax. Predpokladá sa, že do projektu sa počas obdobia jeho 
realizácie zapojí 3 370 UoZ - NEET. Projekt bude realizovať ústredie a 43 úradov v rámci menej 
rozvinutých regiónov Slovenska. 

Spôsob realizácie aktivít projektu 

Hlavná aktivita projektu: Zabezpečenie UoZ – NEET na účely vykonávania praxe pre 
zamestnávateľa a poskytovania finančného príspevku UoZ na vykonávanie praxe 
Predpokladané trvanie aktivity:  16 mesiacov 
Celková dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch): 09/2022 – 12/2023 
 



 

 
 

Cieľová skupina: NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň), vedení v evidencii UoZ najmenej 
jeden mesiac a počas vykonávania praxe nemôžu byť v pracovnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. 
a) zákona o službách zamestnanosti. Podmienku NEET musí UoZ spĺňať deň pred zaradením na 
prax. 
 
Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a 43 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) z regiónov SR s výnimkou 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Ústredie bude zabezpečovať najmä tieto činnosti v rámci realizácie projektu: 

• riadenie projektu tak, aby bolo v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP na realizáciu 
národného projektu medzi RO a ústredím, ako aj v súlade so zákonom o službách 
zamestnanosti a príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, 

• metodické usmerňovanie úradov, verejné obstarávanie na podporné aktivity, nákup tovaru a 
služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania, 

• monitorovanie projektu; 
• publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom RO pre informovanie a publicitu. 

 
Úrady budú zabezpečovať najmä tieto činnosti v rámci realizácie projektu : 

• prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevkov; 
• zabezpečenie hodnotenia žiadostí; 
• komunikáciu s užívateľmi ; 
• vypracovávanie a realizáciu dohôd medzi úradom a zamestnávateľom; 
• vypracovávanie a realizáciu dohôd medzi úradom a UoZ; 
• vyplácanie príspevkov; 
• výber UoZ, ktorí budú zapojení do projektu, 
• kontrolu na mieste; 
• priebežné sledovanie pokroku projektu; 
• zabezpečenie správneho evidovania ukazovateľov projektu; 
• spracovanie podkladov k doplňujúcim monitorovacím údajom k žiadosti o platbu; 
• spracovanie podkladov k monitorovacím správam 
• v rámci podpornej aktivity budú úrady zabezpečovať aj nákup tovaru a služieb od vybraných 

dodávateľov v rámci verejného obstarávania zabezpečovaného ústredím. 
 

Oprávnené výdavky projektu: 
Oprávnenými výdavkami je finančný príspevok na vykonávanie praxe, ktorý poskytuje 
príslušný úrad UoZ mesačne  počas najviac 6 mesiacov vykonávania praxe vo výške sumy 
životného minima na príslušný rok. Výška finančného príspevku na vykonávanie praxe sa 
po dobu trvania záväzku (dohody s UoZ) bude meniť v závislosti od výšky sumy životného 
minima, ktoré sa každý rok k 1. júlu upravuje. 

 
 

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

Realizácia NP Prax pre mladých prispeje najmä k: 

 možnosti uplatnenia na trhu práce mladým UoZ – NEET; 
 motivácii zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre mladých UoZ – NEET; 
 motivácii zamestnávateľov zamestnávať mladých UoZ – NEET; 



 

 
 

 záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií  
o spoluprácu s úradmi pri zamestnávaní mladých UoZ – NEET; 

 rozvoju miestnej a regionálnej zamestnanosti. 

 

Projekt napomôže prispôsobiť zručnosti pracovnej sily potrebám trhu práce, pomôže mladým 
UoZ – NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) získať prax a overiť si teoretické vedomosti 
v praxi. Zároveň prispeje k zlepšeniu postavenia UoZ – NEET na trhu práce a rovnako 
prispeje k prekonávaniu sociálnoekonomického znevýhodnenia. 
 
Udržateľnosť výsledkov projektu taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí majú 
pracovný život pred sebou a realizované AOTP im napomôžu k zvýšeniu ich uplatnenia sa 
na trhu práce. Projekt prispeje k nadobudnutiu, rozvoju a udržaniu pracovných návykov 
absolventov škôl a prispeje k zníženiu rizika chudoby tejto cieľovej skupiny. 
 

Cieľová skupina 

 NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) 

 

 

 

 

Harmonogram realizácie aktivít 

Celková dĺžka realizácie aktivít 
projektu 
(v mesiacoch): 

16 

Hlavné aktivity 
projektu 

Typ 
aktivity 

Začiatok realizácie 
aktivity  

Koniec realizácie 
aktivity 

Hlavná aktivita  
 09.09.2022 

 

31.12.2023 

 
Podporné aktivity 

09.09.2022 
 

31.12.2023 
 


