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ABSOLVENTSKÁ PRAX ŠTARTUJE ZAMESTNANIE
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Špitálska č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk

Mladí ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva ohrozené rizikom chudoby a sociálnym
vylúčením práve v dôsledku ich nezamestnanosti. Nezamestnanosť mladých ľudí môže vyústiť do
dlhodobej nezamestnanosti, či neaktivity. 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.
Cieľom projektu je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti absolventov škôl prostredníctvom
získavania a prehlbovania pracovných zručností.
Cieľovou skupinou projektu sú NEET do 29 rokov, ktorí v čase vstupu do projektu spĺňajú definíciu
absolventa školy v zmysle § 8 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení.
Cieľovou skupinou projektu nie sú neaktívni mladí ľudia, ale mladí vedení v evidencii ÚPSVR.
Hlavné aktivity projektu
Aktivita č. 1 - zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe pre
zamestnávateľa a poskytovanie finančného príspevku na vykonávanie absolventskej praxe.
Absolventská prax sa vykonáva najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov, bez možnosti jej
predĺženia a opakovaného vykonávania v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok absolventskej praxe a jej
rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy
potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
Aktivita č. 2 - poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia absolventskej praxe (ak sa
s úradom nedohodne inak), ktorú u daného zamestnávateľa vykonával.

Realizácia národného projektu prispeje najmä k:
 zamestnanosti absolventov škôl – získaním pracovných návykov, odborných zručností a praktických
skúseností;
 využívaniu AOTP zameraných na absolventov škôl s cieľom napomôcť ich začleneniu sa na trh
práce;
 zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov pre absolventov škôl;
 zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre absolventov škôl, najmä v
okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti, ako je celoslovenský priemer;
 zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s
úradmi pri zamestnávaní absolventov škôl;
 rozvoju miestnej a regionálnej zamestnanosti.
Projekt napomôže prispôsobiť zručnosti pracovnej sily potrebám trhu práce, pomôže absolventom škôl
získať prax a overiť si teoretické vedomosti v praxi. Zároveň prispeje k zlepšeniu postavenia absolventov
škôl na trhu práce a rovnako prispeje k prekonávaniu sociálnoekonomického znevýhodnenia.

Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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