
 

 

 
 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA 

 

Názov Operačného programu:   Ľudské zdroje  

Miesto realizácie projektu:   Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj,  

                                                                Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,  

                                                                Prešovský kraj, Košický kraj 

 

Trvanie projektu:    od 01.08.2021 do 30.09.2023 

Výška nenávratného finančného príspevku:         40 530 598,68 EUR  

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvr.gov.sk 

 

Cieľom národného projektu je podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability existujúcej 

pracovnej sily na zmenené podmienky prostredníctvom cieleného vzdelávania, ktoré poskytne 

predpoklady pre jej lepšie uplatnenie sa na trhu práce. 

 

Vplyvom technologického „boomu“ sa na TP vytvára skupina osôb, ktoré budú ohrozené zánikom, 

prípadne stratou zamestnania v dôsledku zániku profesií, alebo nebudú schopné svojimi doterajšími 

zručnosťami reagovať na neustále silnejúci tlak na flexibilitu a adaptabilitu subjektov TP a rozhodnú sa 

hľadať si iné zamestnanie. Ak im nebude dostatočne včas poskytnutá pomoc, hrozí im prepadnutie do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Vzdelávacie kurzy v 

rámci celoživotného vzdelávania sa javia ako kľúčový mechanizmus na udržanie konkurencieschopnosti 

osôb na TP.  

 

Cieľovou skupinou sú osoby evidované na úrade práce ako záujemcovia o zamestnanie v zmysle § 7 

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

neskorších predpisov a ktoré majú záujem o vzdelávanie v súlade s potrebami trhu práce.  

 

Vzdelávanie bude zohľadňovať ich individuálne potreby, možnosti a schopnosti s ohľadom na potrebné 

zručnosti v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva.  

 

Úrady práce budú získavať informácie o potrebách TP (napr. o nedostatkových profesiách) 

prostredníctvom objektívnych platforiem, akými sú: IS Národná sústava povolaní, Zoznamy zamestnaní 

s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily (zverejnené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny), 

Analýzy a prognózy vývoja na TP (zverejnené MPSVR SR), webová platforma www.trendyprace.sk, 

www.uplatnenie.sk a i.  

 

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 46 úradov práce, sociálnych vecí a 

rodiny v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska. 

http://www.uplatnenie.sk/


 

 

 

Hlavná aktivita Vzdelávacie aktivity pre ZoZ 

 

Aktivita projektu je zameraná na realizáciu na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania účastníkov, ktorými sú 

ZoZ v zmysle § 7 zákona o službách zamestnanosti v rámci uplatňovania aktívnych opatrení na trhu 

práce podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti. 

 

Vzdelávanie bude súvisieť so zmenami na TP, pretože niektoré pracovné miesta zaniknú, alebo sa zmenia 

a transformujú v dôsledku prichádzajúcich technologických a spoločenských zmien, a zmenia sa 

požiadavky zamestnávateľov na výkon pracovných činností na pracovných miestach. ZoZ budú mať 

možnosť sami si vyberať vzdelávacie kurzy, ktoré prispejú k ich flexibilnejšiemu uplatneniu na TP alebo 

prechodu na inú profesiu. Podporované bude vzdelávanie zamerané na rozšírenie alebo zvýšenie alebo 

zmenu zručností v oblasti nedostatkových profesií na TP, v oblasti digitalizácie a automatizácie a v 

oblasti zeleného hospodárstva.  

 

Vzdelávanie bude realizované na základe spolupráce ZoZ, úradov práce a vzdelávacích inštitúcií 

(poskytovateľov vzdelávania), a bude možné absolvovať ho len na území SR.  

 

Realizácia národného projektu prispeje najmä k: 

 

 podpore a udržaniu zamestnanosti a zvýšeniu zamestnateľnosti 

 zvýšeniu zručností ZoZ, ktoré im umožnia vyššiu konkurencieschopnosť na trhu práce a stanú sa 

adaptabilnejší a flexibilnejší na trhu práce 

 podpore adaptability a flexibility existujúcej pracovnej sily na trhu práce na zmenené podmienky 

prostredníctvom cieleného vzdelávania 

 zlepšeniu predpokladov pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce 

 podpore vzdelávacích kurzov v rámci celoživotného vzdelávania 

 zvýšeniu šancí udržania sa na trhu práce a konkurencieschopnosti osôb na trhu práce  

 flexibilnejšiemu uplatneniu ZoZ na trhu práce alebo prechodu na inú profesiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

   
  www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvr.gov.sk 

www.ludskezdroje.gov.sk 

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

