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Úrady práce rozšírili podporu vzdelávania, občanom preplatia kurzy 

podľa ich výberu 
 

Zamestnanci, živnostníci, ale aj ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke, majú 
možnosť získať dodatočné vzdelanie bezplatne. Preplatia im ho úrady práce vďaka 
mimoriadnemu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Rezort práce spustil projekt 
začiatkom roka, od novembra sa však významne rozšírili oblasti vzdelávania, ktoré 
môžu úrady záujemcom preplácať. 

 
Vzdelávanie v oblasti beauty služieb (manikúra, pedikúra, kozmetika), masérske služby, 
kurzy opatrovania, projektového riadenia, či účtovníctva – aj toto sú kurzy, ktoré po novom 
preplatia záujemcom o zamestnanie úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Kým do októbra 
išlo len o kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v 
oblasti digitalizácie a automatizácie či zeleného hospodárstva, rozšírením oblastí 
bezplatného vzdelávania chce rezort práce ešte zintenzívniť prevenciu pred 
nezamestnanosťou.  
 
„Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa pôsobí preventívne, a je tak prvým svojho druhu. Kým 
podobné projekty boli v minulosti určené pre nezamestnaných, teda uchádzačov 
o zamestnanie, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej 
dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. 
Naším cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa 
dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce. Dostupné a dobre zvolené vzdelávanie je 
zrejme najúčinnejšou prevenciou proti nezamestnanosti. Aj preto sme sa rozhodli ešte viac 
rozšíriť možnosti vzdelávania,“ stručne vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. K 12.12.2022 evidovali úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny 5 534 žiadostí o preplatenie vzdelávania za celkovo viac ako 6,5 milióna eur.  
 
Najviac žiadostí záujemcovia o zamestnanie predložili úradu v Prešove (513), nasledovalo 
Humenné (423) a Košice (418). V rámci celého Slovenska v zameraní vzdelávania prevládali 
kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel (najmä vodičské oprávnenie skupiny 
C a D), kurzy elektrotechnického minima, špecializované PC kurzy (napr. CISCO sieťové 
technológie), kurzy účtovníctva, kurzy zvárania a kurzy zamerané na obsluhu stavebných 
strojov a zariadení. 
 

Stať sa záujemcom o zamestnanie je jednoduché 

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko 
podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako 
záujemca o zamestnanie. Urobiť tak môže aj z pohodlia domova, pričom žiadosť 
o zaevidovanie pošle na úrad e-mailom. Žiadosť, ako aj podrobné informácie o statuse 
záujemca o zamestnanie sú dostupné na webovom sídle ústredia: 
https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-
zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137 

 

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137
https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137
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Okrem iných výhod získa záujemca takýmto zaevidovaním napríklad prístup k rozsiahlej 
databáze voľných pracovných pozícií. Tú nájde aj na webstránke 
sluzbyzamestnanosti.gov.sk. 

Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na 
vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi.  

 

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so 
záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky 
poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie 
poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie 
je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca 
augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

www.employment.gov.sk 

www.esf.gov.sk 

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
file://sgrfs01/Projekty/kancgrmedia/TS/TS%20-%20Nestrať%20prácu%20-%20vzdelávaj%20sa/www.esf.gov.sk


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
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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: 


