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PRÍLOHA IV 

Tematické základné podmienky uplatniteľné na EFRR, ESF+ a Kohézny fond – článok 11 ods. 1 

 

Cieľ politiky Špecifický cieľ Názov základnej 

podmienky 

Kritériá splnenia základnej podmienky 

1. Inteligentnejšia 

Európa vďaka 

presadzovaniu 

inovatívnej a 

inteligentnej 

transformácie 

hospodárstva 

EFRR: 

Všetky špecifické ciele 

v rámci tohto cieľa 

politiky  

 

 

 

Dobrá správa stratégie pre 

inteligentnú špecializáciu 

na národnej alebo 

regionálnej úrovni  

 

Na podloženie stratégie(-ií) pre inteligentnú špecializáciu sa použije: 

1. analýza výziev, vrátane prekážok šírenia inovácií; 

2. existencia príslušnej regionálnej/vnútroštátnej inštitúcie alebo orgánu, ktoré sú 

zodpovedné za riadenie stratégie pre inteligentnú špecializáciu;  

3. nástroje monitorovania a hodnotenia s cieľom merať výkonnosť vzhľadom na 

ciele stratégie; 

4. funkčná spolupráca zainteresovaných strán („proces podnikateľského 

objavovania“); 

5. akcie potrebné na zlepšenie regionálnych a vnútroštátnych systémov výskumu 

a inovácií tam, kde je to relevatné; 

6. tam, kde je to relevatné, akcie na podporu priemyselnej transformácie; 

7. opatrenia pre internacionalizáciu. 

2. Ekologickejšia, 

nízkouhlíková 

Európa vďaka 

presadzovaniu 

čistej a 

spravodlivej 

energetickej 

transformácie, 

zelených a 

modrých investícií, 

EFRR a Kohézny fond:  

 2.1. Podpora opatrení 

na zvýšenie energetickej 

efektívnosti 

 

 

 

 

Strategický politický 

rámec na podporu obnovy 

budov na bývanie a 

nebytových budov s 

cieľom zabezpečiť 

energetickú efektívnosť 

1. V súlade s požiadavkami smernice 2018/844, ktorou sa mení Smernica 

2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov je zavedená vnútroštátna 

dlhodobá stratégia na podporu obnovy vnútroštátneho fondu budov na bývanie 

a nebytových budov, ktorá: 

a) obsahuje orientačné čiastkové ciele na roky 2030, 2040 a 2050; 

b) poskytuje orientačný harmonogram rozpočtových zdrojov na podporu 

implementácie stratégie; 

c) vymedzuje účinné mechanizmy na podporu investícií do obnovy budov.  

2. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti s cieľom dosiahnuť 
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obehového 

hospodárstva, 

adaptácie na 

zmenu klímy a 

prevencie a 

riadenia rizika 

 požadované úspory energie.  

EFRR a Kohézny fond: 

2.1. Podpora opatrení na 

zvýšenie energetickej 

efektívnosti 

2.2. Podpora energie z 

obnoviteľných zdrojov 

prostredníctvom 

investícií do výrobnej 

kapacity 

Správa odvetvia energetiky  Komisii je predožený národný plán v oblasti energetiky a klímy v súlade 

s ustanoveniami článku 3 [Nariadenia o riadení], ktorý zahŕňa: 

1. všetky prvky uvedené vo vzore v prílohe I k nariadeniu o riadení energetickej 

únie a opatrení pre ochranu klímy1; 

2. orientačný harmonogram plánovaných rozpočtových zdrojov a mechanizmov 

na opatrenia podporujúce nízkouhlíkovú energiu. 

EFRR a Kohézny fond: 

2.2. Podpora energie z 

obnoviteľných zdrojov 

prostredníctvom 

investícií do výrobnej 

kapacity 

 

 

Efektívne presadzovanie 

využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov v 

jednotlivých odvetviach a 

v celej EÚ.  

Sú zavedené opatrenia, ktoré zabezpečujú: 

1. súlad s národnými záväznými cieľovými hodnotami do roku 2020 v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie a s týmito východiskovými hodnotami až do 

roku 2030 alebo priatými dodatočnými opatreniami v prípade nedodržania 

cieľovej hodnoty na základe prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES2 a 

[Nariadenia o riadení energetickej únie a opatrení pre ochranu klímy]; 

2. v súlade s požiadavkami [prepracovaného znenia Smernice 2009/28/ES] a 

[Nariadenia o riadení energetickej únie], zvýšenie podielu energie z 

obnoviteľných zdrojov v odvetví vykurovania a chladenia v súlade s článkom 

23 [prepracovaného znenia Smernice 2009/28/ES]. 

 

EFRR a Kohézny fond: 

2.4. Podpora adaptácie 

na zmenu klímy, 

prevencie rizík a 

Účinný rámec na riadenie 

rizika katastrof 

 

 

Je zavedený plán riadenia rizika katastrof na národnej alebo regionálnej úrovni, 

berúc do úvahy možný dopad klimatickej zmeny a v súlade s existujúcimi 

stratégiami na adaptáciu sa na zmenu klímy, ktorý zahŕňa: 

1. opis kľúčových rizík, ktoré sú posúdené v súlade s ustanoveniami článku 6 

                                                 
1 Ú. v. EÚ (zatiaľ neprijaté). 
2 Ú. v. EÚ (zatiaľ neprijaté). 
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odolnosti proti 

katastrofám 

 

 

písm. a) rozhodnutia 1313/2013/EÚ a ktoré odrážajú aktuálny a vyvíjajúci sa 

profil rizika. Pokiaľ ide o riziká súvisiace s klímou, posúdenie sa bude zakladať 

na prognózach a scenároch týkajúcich sa zmeny klímy; 

2. opis opatrení na prevenciu katastrof, pripravenosti a reakcie na ne s cieľom 

riešiť identifikované kľúčové riziká. Tieto opatrenia sa uprednostňujú úmerne 

rizikám a ich hospodárskemu vplyvu, výpadkom kapacity3, účinnosti a 

efektívnosti, s prihliadnutím na možné alternatívy;  

3. informácie o rozpočtových a finančných zdrojoch a mechanizmoch, ktoré sú k 

dispozícii na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu týkajúce sa prevencie, 

pripravenosti a reakcie. 
 

EFRR a Kohézny fond: 

2.5. Podpora 

efektívneho 

hospodárenia s vodou 

 

 

Aktualizované plánovanie 

potrebných investícií do 

odvetvia vodohospodárstva 

a odpadových vôd  

Je zavedený národný investičný plán pre obidva sektory, ktorý zahŕňa: 

1. posúdenie súčasného stavu vykonávania Smernice o čistení komunálnych 

odpadových vôd 91/271/EHS a prepracovaného znenia Smernice o pitnej 

vode 98/83/ES; 

2. identifikáciu a plánovanie všetkých verejných investícií vrátane orientačného 

finančného odhadu 

a) potrebného na dosiahnutie súladu so Smernicou o čistení komunálnych 

odpadových vôd vrátane stanovenia priorít, pokiaľ ide o veľkosť 

aglomerácií a vplyvu na životné prostredie, pričom sa investície rozčlenia 

na každú aglomeráciu odpadových vôd; 

b) potrebného na vykonávanie Smernice o pitnej vode 98/83/ES;  

c) potrebného na pokrytie potrieb vyplývajúcich z navrhovaného 

prepracovaného znenia [COM(2017) 753 final], najmä v súvislosti s 

revidovanými parametrami kvality, ktoré sa uvádzajú v prílohe I;  

3. odhad investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry 

odpadových vôd a zásobovania vodou vrátane sietí, na základe ich veku a 

plánov odpisu; 

                                                 
3 Podľa posúdenia spôsobilosti na riadenie rizík požadovaného v zmysle článku 6 písm. c) rozhodnutia 1313/2013. 
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4. uvedenie potenciálnych zdrojov verejného financovania, ak je to potrebné ako 

doplnok k používateľským poplatkom.  
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 EFRR a Kohézny fond: 

2.6. Rozvoj (Prechod 

na) obehové 

hospodárstvo 

prostredníctvom 

investícií do odvetvia 

odpadového 

hospodárstva a 

efektívneho využívania 

zdrojov 

Aktualizované plánovanie 

odpadového hospodárstva  

Je zavedený jeden program alebo viaceré programy odpadového hospodárstva v 

súlade s článkom 28 Smernice 2008/98/ES v znení Smernice EÚ 2018/851/EÚ, 

ktoré sa vzťahujú na celé územie dotknutého členského štátu a ktoré zahŕňajú: 

1. analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva v dotknutej geografickej 

oblasti vrátane druhu, množstva a zdroja vyprodukovaného odpadu a 

hodnotenia ich budúceho vývoja, pričom sa zohľadnia očakávané vplyvy 

opatrení stanovených v programe(-och) predchádzania vzniku odpadu, ktoré 

sa vypracovali v súlade s článkom 29 Smernice 2008/98/ES v znení Smernice 

2018/xx/EÚ; 

2. posúdenie existujúcich systémov zberu odpadu vrátane materiálov a 

územného pokrytia triedeného zberu a opatrení na zlepšenie jeho fungovania, 

ako aj potreby nových systémov zberu;  

3. posúdenie nedostatku investícií, v ktorom sa odôvodňuje potreba dodatočnej 

alebo modernizovanej infraštruktúry na nakladanie s odpadom, s 

informáciami o zdrojoch príjmov, ktoré sú k dispozícii na pokrytie nákladov 

na prevádzku a údržbu;  

4. informácie o lokalizačných kritériách pre určenie miesta a o kapacite 

budúcich zariadení na zneškodňovanie odpadu. 

 

  1.  

3. Prepojenejšia 

Európa vďaka 

posilneniu mobility 

a regionálnej 

prepojenosti IKT 

EFRR: 

3.1. Posilňovanie 

digitálnej prepojenosti  

 

 

Národný alebo regionálny 

plán v oblasti 

širokopásmového 

pripojenia 

Je zavedený národný alebo regionálny plán v oblasti širokopásmového pripojenia, 

ktorý zahŕňa: 

1. posúdenie nedostatku investícií, ktorý treba riešiť na účely zabezpečenia 

dostupnosti vysokokapacitných sietí pre všetkých občanov Únie4 na základe 

o  nedávneho mapovania5 existujúcej súkromnej a verejnej infraštruktúry a 

kvality služby pomocou štandardných mapovacích ukazovateľov 

                                                 
4 V súlade s cieľom zadefinovaným v článku 3, odsek 2, písmeno a) v spojitosti s bodom 24 preambuly [Návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 

stanovuje Európsky kódex elektronickej komunikácie]. 
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širokopásmového pripojenia;  

o konzultácie o plánovaných investíciách v súlade s požiadavkami štátnej 

pomoci; 

2. odôvodnenie plánovanej verejnej intervencie na základe udržateľných 

investičných modelov, ktoré: 

o posilňujú cenovú dostupnosť a prístup k otvorenej, kvalitnej a 

nadčasovej infraštruktúre a službám;  

o upravujú formy finančnej pomoci podľa zistených zlyhaní trhu; 

o umožňujú komplementárne využívanie rôznych foriem financovania zo 

zdrojov EÚ, národných alebo regionálnych zdrojov; 

3. opatrenia na stimuláciu dopytu a používania sietí s veľmi vysokou kapacitou 

vrátane akcií na uľahčenie ich rozšírenia, najmä účinným vykonávaním 

smernice EÚ o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie6; 

4. mechanizmy technickej pomoci a odborného poradenstva, napríklad úrady 

pre širokopásmové pripojenie s cieľom posilniť kapacitu miestnych 

zainteresovaných strán a radiť realizátorom projektu; 

5. mechanizmus monitorovania založený na štandardných mapovacích 

ukazovateľoch širokopásmového pripojenia. 

EFRR a Kohézny fond: 

3.2. Rozvoj udržateľnej, 

inteligentnej, bezpečnej 

a intermodálnej siete 

TEN-T odolnej proti 

zmene klímy  

Komplexné plánovanie 

dopravy na primeranej 

úrovni 

Je zavedené multimodálne mapovanie existujúcich a plánovaných infraštruktúr, 

okrem tých na miestnej úrovni, v perspektíve do roku 2030, ktoré: 

1. zahŕňa ekonomické vyhodnotenie plánovaných investícií, ktoré sa opiera o 

analýza dopytu a modelovanie dopravy a ktoré by malo zohľadniť očakávaný 

vplyv liberalizácie železničnej dopravy;  

                                                                                                                                                                                                                                           
5 V súlade s článkom 22 [návrhu] smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie. 
6 Smernica 2014/61/EÚ. 



7 

 

3.3. Udržateľná, 

inteligentná a 

intermodálna 

vnútroštátna, regionálna 

a miestna mobilita 

odolná proti zmene 

klímy vrátane 

zlepšeného prístupu k 

sieti TEN-T a 

cezhraničnej mobility  

2.  je v súlade s národnými energetickými a klimatickými plánmi ; 

3. zahŕňa investície do koridorov základnej siete TEN-T, ktoré sú vymedzené v 

[Návrhu nariadenia, o zriadení Nástoja na prepájanie Európy (EÚ) 1316/2013 

v súlade s príslušnými pracovnými plánmi siete koridorov TEN-T;  

4. pre investície nad rámec základnej siete TEN-T zabezpečuje komplementaritu 

tým, že poskytuje dostatočnú prepojenosť regiónov a miestnych komunít so 

základnou sieťou TEN-T a jej uzlami; 

5. tam, kde je to relevatné, správy o zavedení systému ERTMS v súlade 

s Vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2017/6 zo 6. januára 2017 o pláne 

zavedenia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy; 

6. podporuje multimodalitu, identifikáciu potrieb pre multimodálne alebo 

prekladacie nákladné terminály a terminály pre cestujúcich; 

7. zahŕňa opatrenia relevantné pre plánovanie infraštruktúry zameranej na 

podporu alternatívnych palív v súlade s príslušnými národnými politickými 

rámcami; 

8. predstavuje zhrnutie posúdenia rizík pre bezpečnosť cestnej premávky v súlade 

s existujúcimi národnými stratégiami bezpečnosti cestnej premávky, spolu s 

mapovaním príslušných ciest a úsekov a stanovuje priority zodpovedajúcich 

investícií;  

9. poskytuje informácie o finančných zdrojoch, ktoré zodpovedajú plánovaným 

investíciám a sú potrebné na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu 

existujúcej a plánovanej infraštruktúry. 

4. Sociálnejšia 

Európa vďaka 

vykonávaniu 

Európskeho piliera 

sociálnych práv 

EFRR: 

4.1. Zefektívnenie trhov 

práce a prístupu ku 

kvalitnému zamestnaniu 

pomocou rozvoja 

sociálej inovácie a 

infraštruktúry  

Národný strategický 

politický rámec aktívnej 

politiky trhu práce 

Je zavedený národný strategický politický rámec aktívnej politiky trhu práce so 

zreteľom na usmernenia politík zamestnanosti, ktorý zahŕňa: 

1. opatrenia na vykonávanie profilovania uchádzačov o zamestnanie a 

posúdenia ich potrieb; 

2. informácie o nových pracovných miestach a príležitostiach na zamestnanie, 

pričom sa zohľadnia potreby trhu práce; 

3. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 
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ESF: 

4.1.1. Zlepšenie prístupu 

k zamestnaniu pre 

všetkých uchádzačov 

o zamestnanie, osobitne 

mladých ľudí, dlhodobo 

nezamestnaných 

a znevýhodnených 

skupín na trhu práce a 

neaktívnych osôb a 

podpora samostatnej 

zárobkovej činnosti a 

sociálneho hospodárstva  

4.1.2. Modernizácia 

inštitúcií a služieb trhu 

práce s cieľom posúdiť 

a predvídať potrebné 

zručnosti a zabezpečiť 

včasnú a cielenú pomoc 

a podporu pre 

zosúladenie ponuky s 

potrebami trhu práce, 

prechody a mobilitu  

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci s príslušnými 

zainteresovanými stranami;  

4. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie aktívnych politík trhu 

práce;  

5. pokiaľ ide o intervencie v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, cielené 

prístupy založené na dôkazoch zamerané na mladých ľudí, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, vrátane 

osvetových opatrení a na základe požiadaviek na kvalitu, pri zohľadnení 

kritérií kvalitnej učňovskej prípravy a odbornej stáže, a to aj v kontexte 

implementácie systémov záruky pre mladých ľudí. 

EFRR: 

4.1. Zefektívnenie trhov 

práce a prístupu ku 

kvalitnému zamestnaniu 

pomocou rozvoja 

sociálnej inovácie a 

infraštruktúry  

Národný strategický 

politický rámec pre rodovú 

rovnosť  

Je zavedený národný strategický politický rámec pre rodovú rovnosť, ktorý zahŕňa: 

1. identifikáciu výziev v oblasti rodovej rovnosti založenú na dôkazoch; 

2. opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti 

zamestnanosti, platov a dôchodkov a podporu rovnováhy medzi pracovným a 

súkromným životom pre mužov a ženy, vrátane zlepšenia prístupu k 

vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, s ohľadom na modely 

jednotlivých trhov práce a autonómiu sociálnych partnerov;  
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ESF: 

4.1.3. Podpora rodovo 

vyváženej účasti na trhu 

práce a lepšej 

rovnováhy medzi 

pracovným a 

súkromným životom 

vrátane prístupu k 

starostlivosti o deti 

a závislé osoby 

 

4.1.3bis Podpora 

adaptácie pracovníkov, 

podnikov 

a podnikateľov na 

zmenu a aktívne 

a zdravé starnutie a 

zdravé a primerane 

prispôsobené pracovné 

prostredie, ktoré by 

riešilo zdravotné riziká 

3. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie strategického 

politického rámca a metód zberu údajov na základe údajov rozdelených podľa 

pohlavia; 

4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci s príslušnými 

zainteresovanými stranami. 

EFRR: 

4.2. Zlepšovanie 

prístupu k inkluzívnym 

a kvalitným službám v 

oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a 

celoživotného 

vzdelávania pomocou 

Strategický politický 

rámec pre systém 

vzdelávania a odbornej 

prípravy na všetkých 

stupňoch 

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre systém 

vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý zahŕňa:  

1. systémy založené na dôkazoch na predvídanie zručností a prognózy 

1a. mechanizmy sledovania uplatnenia absolventov a služby kvalitného a 

účinného usmerňovania vzdelávajúcich sa osôb každého veku;  

2. opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému, relevantnému a 

inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a nadobudnutiu kľúčových 

kompetencií na všetkých stupňoch, ako aj účasti na ňom, a jeho ukončenia;  
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rozvoja infraštruktúry 

 

ESF: 

4.1.4 Zvyšovanie 

kvality, účinnosti a 

relevantnosti z hľadiska 

trhu práce systémov 

vzdelávania a odbornej 

prípravy na účely 

podpory nadobúdania 

kľúčových kompetencií, 

vrátane digitálnych 

zručností  

 

4.1.5. Podpora 

rovnakého prístupu ku 

kvalitnému a 

inkluzívnemu 

vzdelávaniu a odbornej 

príprave, najmä pre 

znevýhodnené skupiny, 

od vzdelávania a 

starostlivosti v ranom 

detstve cez ďalšie 

všeobecné a odborné 

vzdelávanie a prípravu, 

až po terciárny stupeň, 

ako aj vzdelávania 

dospelých, vrátane 

podpory mobility 

vzdelávania pre 

3. koordinačný mechanizmus pokrývajúci všetky stupne vzdelávania a odbornej 

prípravy a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi príslušnými národnými 

a/alebo regionálnymi orgánmi;  

4. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie strategického 

politického rámca;  

5. opatrenia zamerané na dospelých s nízkou úrovňou zručností alebo 

kvalifikácií, osoby zo sociálno-ekonomicky znevýhodneného prostredia a na 

cesty zvyšovania úrovne zručností;  

6. opatrenia na podporu učiteľov, školiteľov a vysokoškolských pracovníkov, 

pokiaľ ide o primerané učebné metódy, posudzovanie a potvrdzovanie 

kľúčových kompetencií; 

7. opatrenia na podporu mobility vzdelávajúcich sa osôb a zamestnancov a 

nadnárodnej spolupráce medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej 

prípravy, a to aj prostredníctvom uznávania výsledkov vzdelávania a 

kvalifikácií; 
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všetkých; 

4.1.6 Podpora 

celožitovného 

vzdelávania, osobitne 

príležitostí pre 

flexibilné zvyšovanie 

úrovne zručností 

a rekvalifikáciu pre 

všetkých, berúc do 

úvahy digitálne 

zručnosti, lepšie 

predvídanie zmeny 

a požiadaviek na nové 

zručnosti vyplývajúce 

z potrieb trhu práce, 

podpora možností 

zmeny zamestnania 

a podpora 

profesionálnej 

mobility 

EFRR: 

4.3. Zvyšovanie 

sociálno-ekonomickej 

integrácie 

marginalizovaných 

komunít, migrantov a 

znevýhodnených skupín 

pomocou integrovaných 

opatrení vrátane bývania 

Národný alebo regionálny 

strategický politický rámec 

pre sociálne začlenenie a 

znižovanie chudoby 

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický alebo legislatívny 

rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, ktorý zahŕňa: 

1. analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane 

chudoby detí, prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti od útleho 

veku, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, 

obmedzeného prístupu k základným službám a infraštruktúre a špecifických 

potrieb zraniteľných osôb v každom veku; 

2. opatrenia na zabránenie a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;  

3. opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k 
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a sociálnych služieb  

ESF: 

4.1.7 Posilnenie 

aktívneho začlenenia s 

cieľom podporovať 

rovnosť príležitostí, 

aktívnu účasť, podporu 

sociálnej ekonomiky a 

zlepšenie 

zamestnateľnosti  

 

starostlivosti na úrovni komunít; 

4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci s príslušnými 

zainteresovanými stranami. 

ESF: 

4.1.8 Podpora 

sociálno-ekonomickej 

integrácie občanov 

tretích krajín a  

marginalizovaných 

komunít, ako sú 

napríklad Rómovia 

Národný strategický 

politický rámec pre 

integráciu Rómov 

Je zavedená národný strategický politický rámec pre inklúziu Rómov, ktorá 

zahŕňa: 

1. opatrenia na urýchlenie integrácie Rómov, zabránenie segregácii a jej 

odstránenie, pričom sa zohľadní rodová dimenzia a situácia mladých Rómov, a 

stanovia sa východiskové hodnoty, merateľné čiastkové ciele a cieľové 

hodnoty; 

2. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie opatrení na integráciu 

Rómov; 

3. opatrenia na uplatňovanie inklúzie Rómov na regionálnej a miestnej úrovni; 

4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, 

monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci s rómskou 

občianskou spoločnosťou a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami, a 

to na regionálnej aj miestnej úrovni. 

EFRR: 

4.4. Zabezpečenie 

rovnakého prístupu k 

zdravotnej starostlivosti 

pomocou rozvoja 

Strategický politický 

rámec pre zdravie 

a dlhodobú starostlivosť 

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, 

ktorý zahŕňa: 

1. mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane 

zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu s cieľom zabezpečiť udržateľné a 

koordinované opatrenia;  
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infraštruktúry vrátane 

primárnej zdravotnej 

starostlivosti 

 

ESF: 

4.1.9 Zlepšovanie 

rovnakého a včasného 

prístupu ku kvalitným, 

udržateľným a cenovo 

dostupným službám; 

modernizácia systémov 

sociálnej ochrany, 

vrátane podpory 

prístupu k sociálnej 

ochrane, zlepšovanie 

prístupnosti, účinnosti a 

odolnosti systémov 

zdravotnej starostlivosti 

a službám dlhodobej 

starostlivosti 

2. opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, dostupnosti služieb 

zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej pozornosti venovanej 

osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti; 

3. opatrenia na podporu komunitných služieb. 

 

Poznámka: Ide o neoficiálny preklad Prílohy IV návrhu všeobecného nariadenia v slovenskom jazyku. 


