
 

 

 
 

 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

REŠTART PRE MLADÝCH UOZ 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 09/2018 do 06/2022 

Výška nenávratného finančného príspevku:            29 942 400,00    EUR 

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvar.sk 

 

 

 

 

Nezamestnanosť mladých ľudí má nepriaznivý vplyv na ich zaradenie sa do pracovného procesu. Pre 

nezamestnaného je veľmi dôležité aby sa u neho zachovali pracovné návyky a vytvárala sa potreba 

pracovať. Podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí je potrebné vnímať nielen ako 

investíciu do rozvoja ich zručností z hľadiska dlhodobej uplatniteľnosti na trhu práce, ale aj z hľadiska 

ich sociálnych prínosov. Skúsenosti s dlhodobou nezamestnanosťou v mladom veku majú dlhotrvajúci 

nepriaznivý vplyv na úroveň budúcich príjmov, sú  rizikom nezamestnanosti v budúcnosti a naopak 

skúsenosti so zamestnaním zvyšujú pravdepodobnosť zamestnania sa v budúcnosti.  

 

Na zjednodušenie vstupu mladých ľudí na trh práce slúžia štátne zásahy vo forme opatrení aktívnej 

politiky trhu práce. Tieto cielené nástroje podpory a pomoci mladým ľudom významným spôsobom 

prispejú k posilneniu ich konkurencieschopnosti a integrácii do pracovného života.  

 

Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce.  

 

Hlavná aktivita projektu  
Projekt sa vykonáva prostredníctvom hlavnej aktivity – Zlepšenie podmienok pre uplatnenie sa na trhu 

práce 

   

http://www.upsvar.sk/


 

 

Cieľová skupina projektu  
- NEET vo veku do 29 rokov  

 

Oprávnení užívatelia 

Mladý uchádzač o zamestnanie (ďalej „UoZ“) sa stáva oprávneným žiadateľom ako zamestnanec, ktorý 

bol UoZ vedeným v evidencii UoZ úradu v SR mimo BSK bezprostredne pred vznikom pracovného 

pomeru minimálne 1 mesiac a bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo 

obdobného pracovného vzťahu na základe § 36 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. 

 

Projekt je priamo zameraný na mladých ľudí do 29 rokov. Realizácia tohto národného projektu prispeje 

k lepšiemu uplatneniu mladých uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, k rozvoju zručností potrebných 

pre uplatnenie sa na trhu práce taktiež k posilneniu motivácie nájsť si zamestnanie a k zvýšeniu 

aktivizácie pri hľadaní zamestnania. Projekt tiež podporí rozvoj miestnej zamestnanosti a zároveň prispeje 

k zníženiu regionálnych disparít na trhu práce. 

 

Cieľom projektu je poskytovanie finančného príspevku aktívnym mladým UoZ z oprávnenej cieľovej 

skupiny, ktorí si nájdu zamestnanie a budú vyradení z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného 

pomeru a preukázaného nástupu do zamestnania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Reštart pre mladých UoZ 2 

 sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

   
  www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvar.sk 

www.ludskezdroje.gov.sk 

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

