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 vzdelávanie bolo zrealizované pre uchádzačov o zamestnanie z úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Čadca, Zvolen, Trebišov a 
Spišská Nová Ves

 uskutočnilo sa v 6 akreditovaných vzdelávacích programoch:
1. Sadrokartonista

2. Autočalúnnik

3. Pracovník vo vodárenstve

4. Strojný mechanik – zámočník

5. Pracovník vo veľkoobchod

6. Pracovník v maloobchode

 všetky zrealizované vzdelávacie kurzy je možné naďalej zabezpečovať pre 
uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom RE-PASu

Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie v rámci SAGA for VET 



Vzdelávanie UoZ prostredníctvom úradov PSVR

Nezamestnaní uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny majú v súčasnosti viacero príležitostí na
vzdelávanie:

1. vzdelávanie zabezpečené úradom práce

2. vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy uchádzača
o zamestnanie

3. rekvalifikácia



•realizuje externý dodávateľ na základe verejného 
obstarávania

•uchádzač môže získať príspevok na vzdelávanie vo výške 
100 % nákladov

VZDELÁVANIE 
ZABEZPEČENÉ ÚRADOM

•uchádzač si sám zabezpečí vyhovujúce vzdelávanie, 
ktorého priamym dôsledkom bude nástup do 
zamestnania alebo začatie SZČ 

•po absolvovaní vzdelávania úrad práce preplatí 
uchádzačovi 100 % nákladov, najviac v sume 600 €

VZDELÁVANIE  ZABEZPEČENÉ  
Z VLASTNEJ INICIATÍVY 
UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE

•uchádzač si sám vyberie rekvalifikačný kurz a 
poskytovateľa, ktorý ho zrealizuje

•po absolvovaní vzdelávania úrad práce preplatí 
uchádzačovi 100% nákladov

RE-PAS



• v súčasnosti najpopulárnejšie opatrenie zamerané na podporu
začlenenia nezamestnaných na trh práce prostredníctvom zvyšovania
ich zamestnateľnosti

• inovatívny postup na zabezpečenie vzdelávania uchádzačov o
zamestnanie

• zohľadnenie regionálnych požiadaviek jednotlivcov

• cieľ: zvýšiť predpoklady uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa
na trhu práce prostredníctvom nadobudnutia vedomostí, schopností
a zručností v rekvalifikačnom kurze

RE-PAS



3.  po schválení rekvalifikácie a jej absolvovaní úrad práce uhradí uchádzačovi o 
zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu

2.  úrad práce individuálne posudzuje všetky požiadavky na rekvalifikáciu s 
ohľadom na ich efektívnosť a účelnosť vo vzťahu k uplatneniu sa na trhu práce

1.  uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže 
zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa 
rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať

RE-PAS - postup



 od začiatku realizácie rekvalifikácie (október 2014 – jún 2017) bol
uhradený príspevok na rekvalifikáciu pre viac ako 36 000 uchádzačov
o zamestnanie

 celková úspešnosť umiestnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu
práce po absolvovaní rekvalifikačných kurzov je dlhodobo pomerne
vysoká

− za rok 2016 dosiahla takmer 48 %

 najžiadanejšie kurzy:
− kurzy opatrovania
− kurzy zamerané na účtovníctvo, dane a financie
− odborné kurzy súvisiace s profesiou vodiča motorových vozidiel
− kurzy zamerané na beauty služby
− kurzy SBS
− kurzy zvárania
− počítačové kurzy so špecializovaným zameraním

RE-PAS - výsledky



Ďakujem za pozornosť 


