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PRIORITY PRE POLITICKÝ CIEĽ 4

1) Adaptabilný a prístupný trh práce

2) Kvalitné, inkluzívne vzdelávanie

3) Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu

4) Záruka pre mladých

5) Aktívne začlenenie a dostupné služby 

6) Potravinová a materiálna deprivácia

7) Sociálne inovácie a experimenty



PRIORITA: Adaptabilný a prístupný trh práce

Špecifické ciele ESF+ (a,b,c,d,)

ŠC. a).: Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam pre UoZ a samozamestnavaniu.

Aktivity.:

 zabezpečenie individualizovaného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (ZUoZ),

 vytváranie udržateľných pracovných miest pre ZUoZ,

 poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ na začatie samostatnej zárobkovej činnosti,

 finančné príspevky pre registrované integračné sociálne podniky, informačné a konzultačné činnosti na podporu subjektov

sociálnej ekonomiky a podporu zamestnávateľov pri identifikácií udržateľných pracovných príležitostí,

 profesijné poradenstvo pre UoZ,

 finančné príspevky pre UoZ na nadobúdanie zručností,

ŠC. b).: Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce, rozvoj zručností a zosúladenie ponuky a potrieb trhu práce.

Aktivity.:

 informačné a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov ŠS,

 vytvorenie systému spolupráce medzi inšt. štátnych a neštátnych služieb zamestnanosti,

 vyhodnocovanie služieb zamestnanosti, sledovanie trendov a potrieb trhu práce vrátane potrieb v obl. zručností,

 rozvoj kapacít sociálnych partnerov pre sociálny dialóg,

ŠC. c).:Rodovo vyvážená účasť na trhu práce, rovnaké pracovné podmienky a prístup k dostupnej starostlivosti

Aktivity:

 vytváranie flexibilných foriem práce,

 vzdelávania zabezpečenie rovnakých pracovných podmienok,

 rozširovanie personálnych kapacít v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov (6r ZS),

 nové formy starostlivosti o deti do 3 rokov (6r. ZS),

 osveta vnímania postavenia žien v zamestnaní,

ŠC. d.).: Adaptácia pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny a aktívne zdravé starnutie populácie

Aktivity:

 tvorba flexibilných foriem práce pre seniorov,

 zavádzanie vekového manažmentu, komunitné programy zapájajúce seniorov do dobrovoľníctva,

 povedomie o práve na zdravé pracovné prostredie,



PRIORITA: Adaptabilný a prístupný trh práce

Špecifický cieľ ERDF i.).: Zvyšovanie inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu

rozvojom sociálnej infraštruktúry

Aktivity:

 investičná činnosť reg. sociálnych podnikov kombináciou návratnej a nenávratnej pomoci,

 tvorba IKT nástrojov pre služby zamestnanosti,

 debrarierizácia budov úradov práce, výstavba a obnova zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov



PRIORITA: Kvalitné, inkluzívne vzdelávanie 

Špecifický cieľ ESF+ e): Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich

relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a

informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych

zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy

Oblasť digitálnych zručností

• rozvoj digitálnych zručností aktérov vzdelávania

• pôsobenie digitálnych koordinátorov

• podpora národného centra pre digitálne technológie vo vzdelávaní

Pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení

• rozvoj profesijných kompetencií PZ/OZ

• rozvoj profesijných kompetencií vedúcich pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

• pôsobenie špecialistov na pohybové a športové aktivity žiakov

• pôsobenie pedagogických lídrov vo vzdelávacích centrách

Odborné vzdelávanie a príprava

• podpora systémov kvality počiatočného OVP a pokračujúceho OVP

• podpora profesijného rozvoja PZ a OZ pôsobiacich v systéme OVP vrátane majstrov

• podpora realizácie praktického vyučovania žiakov mimo RIS3 (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku 

zamestnávateľa)

Zručnosti a gramotnosti

• rozvoj zručností a gramotností

• príprava a podpora implementácie kurikulárnej reformy na úrovni stredných škôl

• posilnenie odolnosti vzdelávacieho systému a jeho aktérov voči krízam

• rozvoj výchovného, kariérového poradenstva a prevencie



PRIORITA: Kvalitné, inkluzívne vzdelávanie 

Špecifický cieľ ESF+ f): Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu

vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez

všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania

vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

• pôsobenie podporných tímov v školách a školských zariadeniach 

• podpora profesijného rozvoja PZ/OZ v oblasti inklúzie

• podpora programov ranej starostlivosti pre deti v ranom veku

• podpora účasti detí na vzdelávaní a to najmä detí od troch rokov 

• podpora dostupných voľnočasových a záujmových aktivít a celodenného výchovného systému

• podpora prístupu ohrozených skupín k vzdelávaniu

• podpora desegregácie výchovy a vzdelávania 

• poskytovanie komplexnejších poradenských a pomocných služieb na vysokých školách 

• zavádzanie nárokovateľných podporných opatrení 

• tvorba a realizácia programov druhej šance vrátane odstraňovania bariér v prístupe k druhošancovému vzdelávania 

Špecifický cieľ EFRR ii): zlepšovanie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre distančné a online 

vzdelávanie a odbornú prípravu

• debarierizácia škôl a školských zariadení

• materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení

• budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších 

• podpora kvality a dostupnosti poskytovanej starostlivosti v systéme poradenstva a prevencie

• podpora prístupu ohrozených skupín k vzdelávaniu

• výstavba a rekonštrukcia školských športovísk 



PRIORITA: Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu 

Špecifické ciele ESF+ (d,g,) 

ŠC. d) .: Adaptácia pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny a aktívne zdravé starnutie populácie

Aktivity.:

 finančné príspevky pre ZoZ a rozvoj ich  zručností pre potreby zotrvania na trhu práce 

 vzdelávanie zamestnancov v dôsledku technologických zmien a modernizačných procesov

Špecifický cieľ ESF+ g): Podpora celoživotného vzdelávania, najmä flexibilných príležitostí na zvyšovanie kvalifikácie a

rekvalifikáciu pre všetkých s prihliadnutím na podnikateľské a digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a nových

požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčovanie kariérnych zmien a podpora profesijnej mobility

• motivovanie jednotlivcov na účasti na ďalšom vzdelávaní prostredníctvom individuálnych vzdelávacích účtov

• vytvorenie uceleného systému celoživotného poradenstva 

• rozvoj základných zručností 

• rozvoj občianskeho vzdelávania dospelých 

• vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl

• zmena tvorby a koncepcie sektorových rád

• tvorba a poskytovanie menších a malých (profesijných) kvalifikácií a mikrokvalifikácií mimo domén RIS3 

• zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky a odbornej maturity pre oblasť vzdelávania dospelých

• rozvoj nadpodnikových vzdelávacích centier, centier excelentnosti OVP a centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) 

mimo domén RIS3 

Špecifický cieľ EFRR ii): zlepšovanie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a

celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre distančné a online vzdelávanie a

odbornú prípravu

• infraštruktúra k schéme na individuálne vzdelávacie účty

• modernizácia infraštruktúry (nová, úprava existujúcej) a skvalitnenie materiálno-technického a technologického vybavenia 

nadpodnikových vzdelávacích centier, centier excelentnosti OVP a COVP



PRIORITA: Záruka pre mladých

Špecifické ciele ESF+ (a,f,l,)

Špecifický cieľ a) .: Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam pre UoZ a samozamestnavaniu

Aktivity.:

 komplexný prístup k mladým UoZ a NEET a identifikácia podporných nástrojov, podpora samoszamestnávania,

 udržateľné pracovné miesta pre mladých ÚoZ, finančné príspevky na podporu samozamestnávania

 finančné príspevky na výkon absolventskej praxe

 finančné príspevky mladým UoZ na zručnosti, programy na zvyšovanie digitálnych zručností NEET

Špecifický cieľ  f ).: Rovný prístup znevýhodnených skupín k vzdelaniu a odbornej príprave uľahčenie 

vzdelávacej mobility

Aktivity:

 činnosti zamerané na prácu so skupinami detí a žiakov s hrozbou NEET v budúcnosti 

 programy na znižovanie rizika predčasného ukončenia školskej dochádzky – znižovanie rizika NEET

 tvorba vzdelávacích programov zameraných na rozvoj zručností a kompetencií NEET

 tvorba vzdelávacích programov druhej šance pre NEET

Špecifický cieľ l).: Podpora integrácie osôb ohrozených chudobou vrátane najokázalejších osôb

Aktivity.:

 tvorba regionálnych partnerstiev na podporu Záruky pre mladých

 tvorba regionálnych analýz o situácii mladých NEET

 poskytovanie služieb pre mladých vrátane NEET multidisciplinárnym prístupom zvýšeniu ich potenciálu na TP

 tvorba programov pre zraniteľné skupiny a mladých vrátane nástrojov 

 vytvorenie propagačného vizuálu Záruky pre mladých 



PRIORITA: Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifické ciele ESF+ (h,i,k,l,)

Špecifický cieľ h).: Aktívne začlenenie a podpora rovnosti príležitostí, zlepšenie zamestnateľnosti najmä pre znevýhodnené

skupiny

Aktivity.:

 tvorba plánov zariadení sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie

 zabezpečovanie individualizovaného prístupu ku klientom v procese transformácie starostlivosti

 zaistenie kapacít pre subjekty v sociálnom začlenení

 zavedenie systému monitorovania a hodnotenia sociálnych služieb z pohľadu aspektov

 rozvoj komunít cez činnosť KC

 riešenie pomoci deťom s rizikovým alebo neštandardným vývinom

 prevencia domáceho násilia na ženách, anonymizovaná podpora IKT

 činnosť koordinátorov ochrany detí pred násilím

 zriadenie domov pomoci deťom ohrozených násilím

 informačné a mediálne aktivity zamerané na rôzne oblasti (násilie na ženách práva detí, DI...)

 služby včasnej intervencie a podpora stability rodín a vývinu dieťata

 partnerstvá na miestnej, regionálnej a národnej úrovni pre opatrenia soc. oblasti

Špecifický cieľ i).: Podpora integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov

Aktivity.:

 sieťovanie štruktúr od miestnej po celoštátnu úroveň

 pomoc osobám s udeleným azylom alebo doplnkovo ochranou formou fin. príspevkov

 zisťovanie potrieb cudzincov a vypracúvanie integračných politík, prevencia konfliktov a segregácie.

 poradenstvo a integrácia cudzincov a ich rodinných príslušníkov

 vzdelávanie zamestnancov ŠS a VS

 podpora vzdelávania, vrátane jazykových kurzov

 dobrovoľnícke programy na zlepšenie atmosféry vnímania migrantov v mestách

 činnosti zamerané na boj proti stereotypom a dezinformáciám

 integrácia vysokokvalifikovaných cudzincov na TP



PRIORITA: AKTÍVNE ZAČLENENIE A DOSTUPNÉ SLUŽBY

Špecifický cieľ ESF+ (j)

Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia

Aktivity:

 zabezpečovanie integrovaného komplexného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok

obyvateľov lokalít, ktoré sú uvedené v Atlase RK 2019,

 podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu

občianskeho spolunažívania,

 poskytovanie právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam s prítomnosťou MRK v procese vysporiadania

pozemkov a legalizácie obydlí, vrátane jednoduchých pozemkových úprav,

 aktivizácia rómskych dievčat a žien k ich vyššej účasti vo vzdelávaní, na trhu práce, ako aj v programoch

zameraných na lepšie podmienky ich bývania a zdravia,

 aktivizácia mladých ľudí v MRK s uplatnením inkluzívneho prístupu,

 inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych MVO v oblasti participácie a účasti na verejných

politikách,

 podpora štipendijných programov, mentoringu a tútoringu pre rómskych študentov SŠ a VŠ,

 prevencia a eliminácia protirómskeho rasizmu a diskriminácie,

 zber a aktualizácia údajov o životných podmienkach v MRK,

 budovanie kapacít poskytovaním odbornej pomoci samosprávam s cieľom posilniť synergický efekt s inými

intervenciami na úrovni obce



PRIORITA: Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifické ciele ESF+

Špecifický cieľ l).: Podpora integrácie osôb ohrozených chudobou vrátane najokázalejších osôb a detí
Aktivity.:

 terénna sociálna práca a podpora osôb ohrozených chudobou

 poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov osobám ohrozeným chudobou

 zvyšovanie zručností jedincov ohrozených chudobou v oblasti riadenia osobných financií

 poskytovanie poradenských a psychologických služieb pre páry rodiny...

 koncepcia „Housing First“ predchádzanie strate bývania a udržanie sociálneho nájomného bývania

 intervencie na zabezpečenie sociálneho bývania pre soc. znevýhodnené rodiny

Špecifický cieľ ERDF iii) :Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností

s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom

integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb

Aktivity.:

 budovanie občianskej infraštruktúry

 budovanie cestnej infraštruktúry

 svojpomocná výstavba obydlí, rekonštrukcia foriem bývania s dôrazom na MRK

 riešenie odpadového hospodárstva

 vypriadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v osídleniach MRK

 dobudovanie komunitných centier

 budovanie a modernizácia nájomného bývania



PRIORITA: Aktívne začlenenie a dostupné služby

Špecifický cieľ k):

zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám, vrátane služieb

podporujúcich prístup k bývaniu a starostlivosti zameranej na osoby vrátane zdravotnej starostlivosti; modernizácia

systémov sociálnej ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane, so špecifickým dôrazom na deti a znevýhodnené

skupiny; zlepšovanie prístupnosti, vrátane pre osoby so zdravotným postihnutím, účinnosti a odolnosti systémov

zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti

Aktivity: 

• vykonávanie komunitnej osvety zdravia pre príslušníkov MRK na podporu zdravia a prevenciu ochorení a vykonávanie

osvety zdravia v prostredí nemocníc;

• zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít všeobecných ambulancií pre dospelých, dorast a deti v záujme ich lepšej

dostupnosti;

• zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít v dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej osoby

• podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie prevencie ochorení s cieľom zníženia nákladov na liečbu chorôb alebo

hospitalizáciu vrátane podpory a rozvoja infraštruktúry (inštitucionálnej a personálnej) pre aktivity zamerané na rizikové

faktory životného štýlu a skríning ochorení.

Špecifický cieľ ERDF v): 

zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti

vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť

Aktivity:

• zriaďovanie samostatných ambulancií v neatraktívnych mikroregiónoch, 

• doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti na základe Optimalizácie siete nemocníc hlavne s cieľom 

transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni a poskytovania dostupnej zdravotnú starostlivosť 

• modernizácia materiálno-technického vybavenia ambulancií všeobecného lekárstva a vybraných špecializácií s cieľom 

skvalitnenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti vrátane diagnostiky a prevencie zriaďovanie/rozširovanie prevádzky 

mobilných služieb dlhodobej starostlivosti a mobilných ambulancií;

• budovanie/zriaďovanie psycho-sociálnych centier, poskytujúcich dlhodobú starostlivosť komunitného typu

• budovanie forenzne-psychiatrickej kliniky poskytujúcej ochranné liečenie ústavnou formou



PRIORITA: Potravinová a materiálna deprivácia

Špecifické ciele ESF+

Špecifický cieľ : m) .: Riešenie materiálnej deprivácie najokázalejších osôb vrátane detí a zabezpečenie

sprievodných opatrení

Aktivity.:

 distribúcia potravinových balíčkov

 poskytovanie teplého jedla

 distribúcia hygienických balíčkov

 distribúcia základnej materiálnej pomoci



PRIORITA: Sociálne inovácie a experimenty

Špecifické ciele ESF+ (a,f,h)

Špecifický cieľ a).: Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam pre UoZ a samozamestnavaniu

Aktivity:

 inovatívne projekty podpory vstupu znevýhodnených a neaktívnych osôb na trh práce

Špecifický cieľ f).: Rovný prístup znevýhodnených skupín k vzdelávaniu a príprave, uľahčovanie vzdelávacej

mobility pre všetkých.

Aktivity.:

• inovatívne projekty v oblasti výchovy a vzdelávania

Špecifický cieľ h).: Aktívne začlenenie a podpora rovnosti príležitostí, zlepšenie zamestnateľnosti najmä pre

znevýhodnené skupiny

Aktivity.:

 inovatívne projekty v oblasti aktívneho začlenenia;


