
 

Národný projekt 

„Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ 

Urobiť rozhodujúci krok niekedy nie je jednoduché, preto Vám nový Národný projekt 

„Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ 

cez ÚPSVaR ponúka využitie možnosti na zmenu vo svojom živote. 

„Projekt slúži na získanie, t. j. rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností, nie na ich obnovu v troch 

podporovaných oblastiach – nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného 

hospodárstva.“ 

Cieľom národného projektu je podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability existujúcej pracovnej 

sily na zmenené podmienky prostredníctvom vzdelávania, ktoré poskytne predpoklady pre lepšie uplatnenie 

sa na trhu práce. 

Cieľovou skupinou tohto projektu sú záujemcovia o zamestnanie , ktorí sú evidovaní na úrade práce. 

Hlavnou myšlienkou nového projektu je pomôcť záujemcom o zamestnanie, ktorí môžu byť v dôsledku 

technologických a spoločenských zmien ohrození stratou zamestnania, alebo ktorí sa nedokážu svojimi 

doterajšími zručnosťami adaptovať na trhu práce a rozhodnú sa hľadať iné zamestnanie. 

 

 

             



 
- Kompletne vyplnenú žiadosť aj s prílohami je potrebné doručiť najneskôr  30  kalendárnych dní pre 

prepokladaným začiatkom vzdelávania, 

- osobne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, 

- poštou, 

- emailom  (žiadosť musí byť podpísaná, opečiatkovaná a preskenovaná), 

- prostredníctvom elektronickej schránky cez portál  slovensko.sk. 

 

Žiadosť má dve časti: 

 

1. časť vypĺňa záujemca o zamestnanie, 

2. časť vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania 
 

Jeden záujemca môže byť do projektu zaradený iba jedenkrát. Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom 

čase ZoZ. Vzdelávanie môže absolvovať len ZoZ s trvalým pobytom na území SR a iba v prípade, ak miesto 

realizácie vzdelávania bude rovnako na území SR. 

ZoZ si sám vyberie konkrétne vzdelávanie a zvolí si aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý vzdelávanie 

zrealizuje. Ak bude mať ZoZ záujem, úrad práce mu poskytne poradenské služby, ktoré ho bližšie nasmerujú 

k výberu vhodného kurzu. 

Národný Projekt  ,, Nestráť prácu vzdelávaj sa“ nie je určený na obnovu zručností (napr. udržiavacie 

jazykové kurzy, predĺženie platnosti skúšok/oprávnení, obnovenie kvalifikačných kariet/preukazov odbornej 

spôsobilosti a pod). 
 

 

ÚPSVR Čadca 

Vybavuje: Mgr. Miriama Krkošková  - Oddelenie poradenstva a vzdelávania 
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