
 

 

 
 

 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ 

 

 

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 31.07.2023 

Výška nenávratného finančného príspevku:  3 982 578,43 EUR 

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvar.sk 

 

 

Realizácia národného projektu prispeje k lepšiemu uplatneniu znevýhodnených uchádzačov o 

zamestnanie na trhu práce. Projekt je rozvojom kompetencií zameraný na vytvorenie individuálneho 

osobnostného profilu na základe zhodnotenia potenciálu ZUoZ a identifikovania prekážok (vrátane 

nedostatočných digitálnych zručností) ovplyvňujúcich ich pozíciu na trhu práce a na stanovenie aktivít a 

opatrení potrebných pre ich integráciu na trh práce. 

 

Cieľom projektu je podporiť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri zvyšovaní ich 

konkurencieschopnosti na trhu práce a zvyšovaní ich zamestnateľnosti prostredníctvom rozvoja tzv. 

mäkkých faktorov zamestnateľnosti, ktorými sú kompetencie pre integráciu na trh práce. 

prostredníctvom individualizovaného poradenstva. 

 

Cieľová skupina projektu  

• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie  

 

Projekt sa vykonáva prostredníctvom:  

Konkrétny rozsah celého poradenského procesu a čiastočne tiež obsah bude prispôsobený individuálnym 

potrebám jednotlivých znevýhodnených UoZ. 

 

Poradenský proces bude realizovaný v rozsahu maximálne 28 hodín pre jedného znevýhodneného UoZ. 

Predpokladaný počet stretnutí je maximálne 8, pričom 1 aktivita je voliteľná, t. j. môže, ale aj nemusí 

byť realizovaná.  

 

Bez voliteľnej aktivity bude poradenský proces tvoriť 7 stretnutí v rozsahu 24 hodín.  

 

 



 

 

 
 

Voliteľná aktivita bude realizovaná v prípade, ak odborný poradca počas realizácie poradenského procesu 

usúdi, že je pre konkrétneho znevýhodneného UoZ potrebná. Typ a rozsah zvolenej voliteľnej aktivity 

je výlučne na individuálnom posúdení odborného poradcu. Voliteľná aktivita by mala byť cielene 

zameraná na oblasť, v ktorej budú identifikované rezervy ZUoZ, pričom rozsah voliteľnej aktivity môže 

byť od 2 do 4 hodín (v závislosti od obsahu aktivity a tiež od jej formy – môže byť individuálna alebo 

skupinová pre vybraných ZUoZ s rovnakou potrebou). V špecifických prípadoch môže byť predmetom 

voliteľnej aktivity individuálne posúdenie úrovne digitálnych zručností ZUoZ. 

 

Poradenský proces bude pozostávať z individuálnych a skupinových aktivít v nasledovnom zložení:  

3 individuálne (rozsah min. 1 a max. 2 hod./stretnutie) = max.  spolu 4 hodiny 

4 skupinové (rozsah 5 hod./stretnutie) = spolu 20 hodín 

1 voliteľná (rozsah min. 2 a max. 4 hod.) = max. 4 hodiny 

    

Voliteľná aktivita sa môže uskutočniť v ktorejkoľvek fáze poradenského procesu (okrem posledného 

záverečného stretnutia) tak, aby maximálne trvanie poradenského procesu, t. j. 28 hodín 

(1 hodina = 60 minút), nebolo prekročených. 

 

Poradenský proces bude zameraný na zvyšovanie konkurencieschopnosti ZUoZ na trhu práce a zvyšovaní 

ich zamestnateľnosti prostredníctvom rozvoja tzv. mäkkých faktorov zamestnateľnosti, ktorými sú 

kompetencie pre integráciu na trh práce. Rozvoj kompetencií bude zameraný na vytvorenie 

individuálneho osobnostného profilu na základe zhodnotenia potenciálu ZUoZ a identifikovania prekážok 

(vrátane nedostatočných digitálnych zručností) ovplyvňujúcich ich pozíciu na trhu práce a na stanovenie 

aktivít a opatrení potrebných pre ich integráciu na trh práce. Odlišnosť jednotlivých kategórií 

znevýhodnenia predpokladá potrebu vytvárať (v rámci možností) homogénne skupiny ZUoZ a 

poskytovať individualizované poradenstvo tak, aby boli zohľadnené špecifiká príslušnej kategórie 

znevýhodnenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie 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 
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