
Viac informácií nájdete na stránkach: www.upsvr.gov.sk 
alebo kontaktujte zamestnancov Vášho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“, 
tak Vám môže pomôcť nový národný projekt 
koordinovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny: 

Základné informácie o projekte:

Cieľom projektu je podpora zamest-
nanosti, zamestnateľnosti a adap-
tability existujúcej pracovnej sily 
na zmenené podmienky prostred-
níctvom vzdelávania, ktoré poskytne 
predpoklady pre jej lepšie uplatne-
nie sa na trhu práce. 

Cieľovou skupinou sú záujemcovia 
o zamestnanie (ZoZ), ktorí sú evido-
vaní na úrade práce. ZoZ je občan, 
ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo 
ktorý má záujem o poskytovanie in-
formačných a poradenských služieb 
a odborných poradenských služieb 
a nie je uchádzačom o zamestnanie.

Po úspešnom ukončení kurzu úrad 
práce poskytne príspevok na vzde- 
lávanie ZoZ v hodnote kurzovného 
v plnej výške.

Záujemca o zamestnanie si sám 
z verejne dostupných zdrojov vyberie 
konkrétne vzdelávanie, o ktoré  
má záujem, ako aj poskytovateľa 
vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. 
Podporované vzdelávanie na účel 
tohto projektu je vzdelávanie nielen 
v oblastiach nedostatkových profesií, 
digitalizácie a automatizácie a zele- 
ného hospodárstva, ale aj v iných 
oblastiach, ak bude vzdelávanie 
zamerané na individuálne potreby, 
možnosti a schopnosti záujem- 
cov o zamestnanie s ohľadom 
na požiadavky trhu práce.

Vaša pozícia na pracovnom trhu je v ohrození?

Hrozí Vám výpoveď?

Nemáte sa kam vrátiť do zamestnania 
po ukončení rodičovskej dovolenky?

Chcete sa vzdelávať?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 www.esf.gov.sk    www.employment.gov.sk    www.upsvr.gov.sk

Nestrať prácu,
vzdelávaj sa
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Cieľom projektu je podpora zamest- 
nanosti, zamestnateľnosti a adap- 
tability existujúcej pracovnej sily na 
zmenené podmienky prostredníctvom 
vzdelávania, ktoré poskytne pred-
poklady pre jej lepšie uplatnenie sa 
na trhu práce. 

Cieľovou skupinou sú záujemcovia  
o zamestnanie (ZoZ), ktorí sú evido-
vaní na úrade práce. ZoZ je občan, 
ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo 
ktorý má záujem o poskytovanie in-
formačných a poradenských služieb  
a odborných poradenských služieb  
a nie je uchádzačom o zamestnanie.

Po úspešnom ukončení kurzu úrad 
práce poskytne príspevok na vzde- 
lávanie ZoZ v hodnote kurzovného  
v plnej výške.

Záujemca o zamestnanie si sám z ve- 
rejne dostupných zdrojov vyberie 
konkrétne vzdelávanie, o ktoré má 
záujem, ako aj poskytovateľa vzdelá- 
vania, ktorý ho zrealizuje. Podporo-
vané vzdelávanie na účel tohto projek-
tu je vzdelávanie nielen v  oblastiach 
nedostatkových profesií, digitalizá-
cie a  automatizácie a zeleného hos-
podárstva, ale aj v  iných oblastiach,  
ak bude vzdelávanie zamerané na in-
dividuálne potreby, možnosti a schop-
nosti záujemcov o zamestnanie s ohľa- 
dom na požiadavky trhu práce.

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“, 
tak Vám môže pomôcť nový národný projekt 
koordinovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny: 


