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Cieľom projektu je podpora zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom prípravy na trh práce formou vzdelávania a prípravy pre trh
práce, rekvalifikácie, posilnením kľúčových kompetencií alebo vzdelávaním z vlastnej iniciatívy UoZ.
Cieľová skupina projektu:
 uchádzač o zamestnanie
 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
Aktivita Vzdelávacie aktivity pre uchádzačov o zamestnanie
Aktivita sa ďalej člení na opatrenia:
V rámci Opatrenia č. 1 bude realizované vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie
podľa § 46 ods. 4 a súvisiacich ustanovení § 44, § 46, § 48 a 48a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
(ďalej len zákon o službách zamestnanosti).
V rámci Opatrenia č. 2 budú realizované rekvalifikácie pre uchádzača o zamestnanie podľa § 54 ods. 1
písm. d) zákona o službách zamestnanosti.

V rámci Opatrenia č. 3 sa budú realizovať kompetenčné kurzy pre uchádzača o zamestnanie
(komunikačné zručnosti, osobnostný rozvoj, počítačové zručnosti, jazykové zručnosti) podľa § 54 ods. 1
písm. d) zákona o službách zamestnanosti.
V rámci Opatrenia č. 4 bude realizované vzdelávanie z vlastnej iniciatívy uchádzača o zamestnanie
podľa § 46 ods. 7 a súvisiacich ustanovení § 44, § 46, § 48 zákona o službách zamestnanosti.
Projekt bude realizovať Ústredie PSVR a 43 úradov v rámci západného, stredného a východného
Slovenska.
Realizácia národného projektu prispeje najmä k:
Realizácia projektu napomôže zvyšovaniu zamestnateľnosti cieľovej skupiny, čím prispeje k
prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou (napr. chudoba,
sociálne vylúčenie, diskriminácia a pod.). V neustále sa meniacich podmienkach trhu práce je potrebná
schopnosť pružne reagovať na zmeny na trhu práce u všetkých zúčastnených subjektov – pracovnej sily,
zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií a subjektov služieb zamestnanosti. Zo strany pracovnej sily ide
predovšetkým o motiváciu vzdelávať sa a rozvíjať svoje znalosti a zručnosti a o ochotu zmeniť pôvodnú
kvalifikáciu nadobudnutú počas prípravy na povolanie v školskom systéme, t. j. o ochotu „rekvalifikovať
sa“, ak si to situácia na trhu práce vyžaduje. Realizácia tohto NP prispeje k lepšiemu uplatneniu
uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce aj rozvojom
zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce alebo posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a
zvýšením aktivizácie pri hľadaní zamestnania.
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