
 

 

 
 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

ZAPOJENIE NEZAMESTNANÝCH DO OBNOVY KULTÚRNEHO 

DEDIČSTVA - 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  01.03.2018  do  28.02.2021 

Výška nenávratného finančného príspevku:   10 604 999,60 EUR 

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvar.sk 

  

Nový NP „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2“, sa bude realizovať v troch 

rokoch  –  3 pracovné sezóny  v roku 2018, 2019  a  2020. Tento národný projekt nadväzuje na úspešnú 

sedemročnú spoluprácu MPSVR SR a MK SR pri realizovaní národných projektov pri obnove 

kultúrnych pamiatok so zapojením nezamestnaných.  

 

Cieľom projektu je zlepšiť postavenie uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených UoZ na trhu 

práce, zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť UoZ a ZUoZ, znížiť dlhodobú nezamestnanosť, podporiť 

rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. 

 

Cieľová skupina projektu  

 Uchádzač o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti   

 Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti 

Hlavná aktivita projektu  

Podpora vytvorenia pracovného miesta pre UoZ a ZUoZ 

 

Hlavná aktivita projektu  bude realizovaná na základe dohody uzatvorenej medzi príslušným úradom 

PSVR a zamestnávateľom. Zamestnávateľ sa zaviaže vytvoriť príslušný počet pracovných miest, prijať 

na podporené pracovné miesta dohodnutý počet UoZ a ZUoZ a zabezpečiť im prácu v rozsahu 

ustanoveného týždenného pracovného času a zaškoliť ich na výkon takých odborných alebo pomocných 

činností,  ktoré sú schopní vykonávať.  

 

Doba podporovania jedného pracovného miesta bude maximálne na 7 mesiacov príslušného 

kalendárneho roka. Práce na obnove kultúrnych pamiatok majú charakter sezónnych prác.  



 

 

 

Pracovná náplň pre zamestnancov: 

 

Pomocný zamestnanec:  

 - pomocné stavebné práce (preosievanie stavebnej sutiny, triedenie sekundárneho stavebného materiálu), 

pomocné práce pri stavbe podporných stavebných zariadení (napr. lešenie), odstraňovanie prírodných 

a umelých prekážok v interiéri a exteriéri areálu pamiatky a udržiavanie  prístupových ciest, zhrnutie a 

vývoz odpadu (prírodný, umelý), odstraňovanie náletovej zelene a trávnatých porastov, pomocné práce 

pri údržbe a úprave turistických informačných tabúľ, údržba historických parkov, úprava a údržba 

náučných chodníkov a pod.. 

 

Odborný zamestnanec:  

 - stavebné práce, archeologický výskum, špecifické remeselné práce (kamenárske, pokrývačské, 

konzervačné, tesárske, kováčske, stolárske apod.), záhradná architektúra, asistencia pri statickom, 

archeologickom  výskume, grafické práce a pod. 

Do projektu môžu byť zaradené právnické osoby/fyzické osoby ako napr. občianske združenia, neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce, mestá alebo aj iné právnické osoby, 

ktorým bola schválená dotácia zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK 

SR v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“- podprogram 

1.4. Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave. 

Bude sa uplatňovať SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti (schéma DM č. 

16/2014 v platnom znení). 
 

Prínos projektu je najmä v poskytnutí krátkodobého podporovaného pracovného miesta, kde UoZ a ZUoZ 

získajú možnosť zamestnať sa, obnoviť a zlepšiť si pracovné návyky a pracovné zručnosti a tým si zvýšiť 

možnosť zamestnať sa v budúcnosti. Zároveň sa vytvára potenciál budúceho pracovného príjmu, čo 

prispieva k zníženiu podielu populácie ohrozenej chudobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2  

 sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
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