
 

Napojenie PSK na európsky semester 

Jednotlivé špecifické ciele a aktivity Programu Slovensko vychádzajú zo štrukturálnych výziev 

identifikovaných Európskou komisiou v procese Európskeho semestra, predovšetkým prostredníctvom 

Správy o Slovensku a zároveň priamo adresujú špecifické odporúčania Európskej komisie pre Slovensko 

z rokov 2020, 2019 a 2022. Adresované oblasti sú najmä v opatreniach výskumu a vývoja, zdravotnej 

starostlivosti, inkluzívneho vzdelávania, začlenenia MRK, obnoviteľných zdrojoch, obehového 

hospodárstva a udržateľnej dopravy, vhodného prostredia pre fungovanie SME, kvalitu digitálnej 

infraštruktúry a podmienok pre zelenú a digitálnu transformáciu.  

Reflexia opatrení z Programu Slovensko na konkrétne odporúčania pre Slovensko v kontexte európskeho 
Semestra 

Špecifické odporúčania pre Slovensko Navrhované akcie z PSK (priority, špecifické 
ciele/opatrenia)1 

2019 CSR 2  

Zlepšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania na 
všetkých úrovniach a podporovať zručnosti. 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa 
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P2 Kvalitné inkluzívne vzdelávanie 
Špecifické ciele: 
ESO4.5 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 
Opatrenia: 

 rozvoj profesijných kompetencií 
pedagogických zamestnancov/odborných 
zamestnancov, vrátane vedúcich 
zamestnancov škôl a školských zariadení 

 rozvoj zručností budúcich pedagogických 
zamestnancov/odborných zamestnancov  
a ich prepájanie s praxou 

 pôsobenie špecialistov na pohybové a 
športové aktivity žiakov 

 pôsobenie pedagogických lídrov v 
regionálnych centrách podpory pre 
učiteľov 

                                                                 
1 V rámci podpornej dokumentácie k PSK bude priložená aj tabuľka synergií (excel), ktorá podrobnejšie 

zachytáva synergie medzi opatreniami PSK a POO vrátane deliacich línií na úrovni opatrení a aktivít. Ide o živý 
dokument a MIRRI SR je oprávnené synergickú tabuľku pravidelne aktualizovať podľa potreby a v prípade zmien 
vyžadujúcich si jej úpravu. Zároveň bude priložený aj dokument Prehľad predpokladaných synergických a 

komplementárnych väzieb Programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti a ostatných nástrojo v podpory EÚ vo 
formáte word (definované synergie najmä medzi PSK a ostatnými nástrojmi podpory).  

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


 podpora systémov kvality počiatočného 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a 
pokračujúceho OVP 

 podpora profesijného rozvoja 
pedagogických zamestnancov/odborných 
zamestnancov pôsobiacich v systéme OVP 
vrátane majstrov 

 podpora realizácie praktického vyučovania 
žiakov mimo domén SK RIS3 2021+ (napr. 
duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie 
na pracovisku zamestnávateľa) 

 rozvoj komplexných zručností 
a gramotností 

 meranie a monitorovanie kľúčových 
kompetencií , zručností a gramotností 
žiakov a poskytovanie spätnej väzby 
školám 

 podpora národného centra pre digitálne 
technológie vo vzdelávaní 

 posilnenie odolnosti vzdelávacieho 
systému a jeho aktérov voči krízam 

 rozvoj výchovného poradenstva a 
prevencie a kariérového poradenstva  

 podpora novej kultúry na školách, 
postavenej na inklúzii a wellbeingu 
všetkých aktérov vzdelávania 

 vznik partnerstiev aktérov vo vzdelávaní 
na miestnej, regionálnej, národnej a 
medzinárodnej úrovni  

 
ESO4.6 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  
Opatrenia: 

 pôsobenie podporných tímov v školách a 
školských zariadeniach  

 podpora profesijného rozvoja 
pedagogických zamestnancov/odborných 
zamestnancov 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 

 prevencia a riešenie prejavov sociálno-
patologických javov vo vzdelávaní  

 podpora programov druhej šance vrátane 
odstraňovania bariér v prístupe  
k druhošancovému vzdelávaniu  

Zlepšiť prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej 
starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti. 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa 
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifické ciele: 
ESO4.8 Podpora aktívneho začlenenia s cieľom 
podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a 
aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä 
v prípade znevýhodnených skupín 
Opatrenia: 

 tvorba a implementácia transformačných 
plánov poskytovateľov sociálnych služieb 
zapojených do procesu prechodu z 
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

 zabezpečovanie individualizovaného a na 
človeka zameraného prístupu v sociálnych 
službách na komunitnej úrovni  

 zaistenie odborných kapacít pre subjekty v 
oblasti sociálneho začlenenia 

 zavedenie funkčného systému inšpekcie 
sociálnej starostlivosti z pohľadu ľudsko-
právnych, procedurálnych, personálnych a 
prevádzkových aspektov a jeho 
implementácia do praxe poskytovateľov 
sociálnych služieb 

 rozvoj komunít prostredníctvom činnosti 
komunitných centier 

 komunitné programy zapájajúce seniorov 
ako dobrovoľníkov 

 komunitné programy na podporu 
fyzických a kognitívnych funkcií 

 komplexné riešenia individuálnej a 
multidisciplinárnej pomoci deťom s 
rizikovým alebo neštandardným vývinom a 
komplexnými potrebami 

 poradenské, mediačné a preventívne 
činnosti zamerané na podporu stability a 



funkčnosti rodín v záujme zdravého vývinu 
detí 

 prevencia a eliminácia násilia, 
individualizované poradenské služby pre 
obete násilia a v oblasti podpory 
duševného zdravia, vrátane 
anonymizovanej podpory prostredníctvom 
IKT  

 zabezpečovanie činností koordinátorov 
ochrany detí pred násilím 

 zriadenie a prevádzkovanie domov 
komplexnej pomoci deťom ohrozeným 
násilím 

 informačné aktivity a mediálne kampane 
zamerané na niektorú z nasledovných 
oblastí: násilie na ženách a deťoch, práva 
detí, podmienky života a práva osôb so 
zdravotným postihnutím, bývanie, 
deinštitucionalizácia a komunitné sociálne 
služby 

 vznik partnerstiev na miestnej, regionálnej 
a národnej úrovni pri plánovaní opatrení v 
sociálnej oblasti 

 komplexná podpora osôb vo výkone trestu 
odňatia slobody a po prepustení, 
zameraná na zníženie rizika ich sociálneho 
vylúčenia a zlepšenia predpokladov na ich 
aktívne začlenenie 

  
ESO4.11 Zlepšovanie rovného a včasného prístupu 
ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným 
službám vrátane služieb, ktoré podporujú prístup k 
bývaniu a individualizovanú starostlivosť vrátane 
zdravotnej starostlivosti; modernizácia systémov 
sociálnej ochrany, vrátane podpory prístupu k 
sociálnej ochrane, s osobitným zameraním na deti 
a znevýhodnené skupiny; zlepšovanie prístupnosti, 
a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím, 
účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti 
Opatrenia: 

 vytvorenie dostupnej a funkčnej siete 
odbornej pomoci deťom, rodičom a 
(náhradným) rodinám na dobrovoľnej 
báze 

 zvyšovanie záujmu o zabezpečovanie 
náhradných foriem rodinnej starostlivosti 
o dieťa a predchádzanie zlyhávaniu 
náhradných rodín 

 rozširovanie a skvalitňovanie metód práce 
s dieťaťom umiestneným v zariadení na 
základe rozhodnutia súdu a jeho rodinou 



 zlepšovanie prostredia, v ktorom má dieťa 
možnosť uplatňovať svoje právo byť 
vypočuté, vrátane vytvárania príležitostí 
na participáciu detí a mladých dospelých  

 skvalitňovanie podmienok výkonu 
profesionálnej náhradnej starostlivosti  

 zabezpečovanie odbornej pomoci rodinám 
so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 
alebo rodičom, vrátane nastavenia 
pravidiel integrácie a inklúzie týchto detí 
umiestnených v CDR 

 zavedenie systému monitorovania a 
hodnotenia kvality v oblasti náhradnej 
starostlivosti 

 vykonávanie komunitnej osvety zdravia 
najmä pre príslušníkov MRK a 
znevýhodnené skupiny na podporu zdravia 
a prevenciu ochorení 

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

 zabezpečenie dostatočných odborných 
kapacít personálu v zdravotníctve, 
reflektujúcich požiadavky moderných 
zdravotníckych povolaní 

 podpora zdravého životného štýlu a 
zlepšenie prevencie ochorení 

 podpora ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych zamestnancov 

ESO4.12 Podpora sociálnej integrácie osôb 
ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 
vrátane najodkázanejších osôb a detí 

 zabezpečovanie terénnej sociálnej práce s 
cieľom podporiť individualizovaný prístup 
k osobám ohrozeným chudobou a 
sociálnym vylúčením 

 poskytovanie bezplatných poradenských 
činností v oblasti riadenia dlhov osobám 
ohrozeným chudobou a sociálnym 
vylúčením 

 zvyšovanie zručností jednotlivcov 
ohrozených chudobou a sociálnym 
vylúčením v oblasti riešenia zložitých 
životných situácií a riadenia osobných 
financií 

 poskytovanie bezplatných poradensko-
psychologických služieb pre jednotlivcov, 
páry a rodiny 

 zavádzanie „Housing-led prístupov“ so 
sprievodnými opatreniami na 
zabezpečenie dostupného bývania  



 vykonávanie sociálnych intervencií 
spojených so zabezpečením dostupného 
bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny 
s deťmi ohrozené stratou bývania, pre 
mladých dospelých, odchádzajúcich z 
ústavnej starostlivosti, ľudí bez domova a 
pre osoby so zdravotným postihnutím 

Podporovať integráciu znevýhodnených skupín, 
najmä Rómov 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa 
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P2 Kvalitné inkluzívne vzdelávanie 
Špecifický cieľ: 
ESO4.6 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  
Opatrenia: 

 pôsobenie podporných tímov v školách a 
školských zariadeniach  

 podpora profesijného rozvoja 
pedagogických zamestnancov/odborných 
zamestnancov 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 

 prevencia a riešenie prejavov sociálno-
patologických javov vo vzdelávaní 

 podpora programov druhej šance vrátane 
odstraňovania bariér v prístupe  
k druhošancovému vzdelávaniu 
  

Priorita 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít 
Špecifický cieľ: 
RSO4.3 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 
Opatrenia: 

 občianska a technická infraštruktúra v 
obciach zapojených do projektu 
rozvojových tímov 

 svojpomocná výstavba obydlí a iné 
zlepšené formy bývania  

 rekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich 
foriem bývania pre sociálne odkázané 
skupiny obyvateľstva s dôrazom na MRK 

 prístup k pitnej vode a podpora výstavby 
stokovej siete pre obce mimo projektu 
rozvojových tímov 

Špecifický cieľ: 
ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie 
marginalizovaných komunít, ako sú napríklad 
Rómovia  
Opatrenia: 

 zabezpečovanie integrovaného 
komplexného prístupu so zameraním na 
zlepšovanie životných podmienok a s 
dôrazom na charakter potrieb a 
špecifických problémov lokalít, ktoré sú 
uvedené v Atlase Rómskych komunít 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 pre 
úspešné začlenenie do spoločnosti  

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

 podpora vzájomného učenia, desegregácie 
a súdržnosti (opatrenia proti rómskemu 
rasizmu) 

 zber a aktualizácia údajov o životných 
podmienkach v MRK a monitorovanie a 
vyhodnocovanie účinnosti opatrení v MRK 



a spracovanie odporúčaní pre miestne, 
regionálne a národné politiky 

 budovanie kapacít poskytovaním odbornej 
pomoci samosprávam s cieľom posilniť 
synergický efekt s inými intervenciami na 
úrovni obce 

 podpora aktivizácie a rozvoja pracovných 
zručností obyvateľov MRK 

2019 CSR 3  

Zamerať hospodársku politiku súvisiacu s 
investíciami na zdravotnú starostlivosť, 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifický cieľ: 
RSO4.5 
Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti a podpory prechodu z 
inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a 
komunitnú starostlivosť 
Opatrenia: 

 budovanie, rekonštrukcia a debarierizácia 
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately (SPODaSK) 

 budovanie zariadení SPODaSK na 
komunitnej úrovni 

 rozvoj IKT nástrojov na výkon opatrení 
SPODaSK (vrátane opatrení vykonávaných 
subjektami na základe príslušnej 
akreditácie) 

 dobudovanie/materiálno-technické 
zabezpečenie a rekonštrukcia zariadení 
dlhodobej (sociálnej a zdravotnej) 
a následnej starostlivosti komunitného 
typu 

 zabezpečovanie komunitných sociálnych 
služieb s použitím telekomunikačných 
technológií 

 zriaďovanie a/alebo podpora 
samostatných ambulancií v neatraktívnych 
regiónoch 

 doplnenie siete centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti s cieľom 
transformácie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti na komunitnej úrovni a 
poskytovania dostupnej zdravotnej 
starostlivosti 

 podpora modernizácie materiálno-
technického zabezpečenia najmä 
ambulancií vybraných špecializácií vrátane 
materiálno-technického zabezpečenia 



mobilných služieb dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti 

 budovanie/zriaďovanie komunitnej 
psychiatrickej starostlivosti poskytujúcich 
dlhodobú starostlivosť 

výskum a inovácie, Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 
Špecifický cieľ RSO1.1 Rozvoj a rozšírenie 
výskumných a inovačných kapacít a využívanie 
pokročilých technológií 
Opatrenia: 

 Podpora medzisektorovej spolupráce v 
oblasti VVaI a zvyšovanie VaI kapacít 
v podnikoch 

 Podpora ľudských zdrojov vo výskume, 
vývoji a inováciách 

 Podpora medzinárodnej spolupráce v 
oblasti vedy, výskumu a inováciách 

 Podpora optimalizácie, rozvoja a 
modernizácie výskumnej infraštruktúry 

doprava, najmä pokiaľ ide o jej udržateľnosť, Cieľ politiky 3 Prepojenejšia Európa vďaka 
posilneniu mobility 
Špecifický cieľ RSO3.1 Rozvoj inteligentnej, 
bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T 
odolnej proti zmene klímy 
Opatrenia: 

 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 
železničnej infraštruktúre prostredníctvom 
modernizácie a rozvoja hlavných 
železničných tratí a uzlov 

 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 
cestnej infraštruktúre prostredníctvom 
výstavby nových úsekov diaľnic 

 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na 
dunajskej a vážskej vodnej ceste  

Špecifický cieľ RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie 
udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility 
odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného 
prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility  
Opatrenia: 

 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 
železničnej infraštruktúre prostredníctvom 
modernizácie a rozvoja železničných tratí a 
zvýšenie atraktivity a kvality služieb 
železničnej verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom obnovy mobilných 
prostriedkov 



 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 
cestnej infraštruktúre a zlepšenie 
regionálnej mobility prostredníctvom 
modernizácie a výstavby ciest I. triedy 

 Odstránenie kľúčových úzkych miest na 
cestnej infraštruktúre a zlepšenie 
regionálnej mobility prostredníctvom 
modernizácie a výstavby ciest II. a III. 
Triedy 

 Miestne komunikácie 

digitálna infraštruktúra, Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 
Špecifický cieľ RSO1.2 Využívanie prínosov 
digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné 
organizácie a orgány verejnej správy 
Opatrenia: 

 Podpora v oblasti informatizácie a 
digitálnej transformácie. 

 Podpora budovania inteligentných miest a 
regiónov. 

Špecifický cieľ RSO1.5 Zvyšovanie digitálnej 
pripojiteľnosti 
Opatrenie: 

 podpora digitálnej pripojiteľnosti2 

energetická účinnosť Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s 
prechodom na hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami uhlíka a odolná Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a 
ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility 
Špecifický cieľ RSO2.1 Podpora energetickej 
efektívnosti a znižovanie emisií skleníkových 
plynov 
Opatrenia: 

 Zlepšovanie energetickej efektívnosti v 
podnikoch 

 Znižovanie energetickej náročnosti budov 
 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej 

energetiky 
Špecifický cieľ RSO2.2 Podpora energie 
z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou 
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti , 
ktoré sú v nej stanovené 
Opatrenia: 

                                                                 
2 Typy aktivít budú v prípade potreby aktualizované na základe záverov štúdie uskutočniteľnosti pre Národný 
plán širokopásmového pripojenia začiatkom roka 2023. 



 Podpora využívania OZE v podnikoch na 
báze aktívnych odberateľov elektriny, 
samospotrebiteľov energie z OZE a 
komunít vyrábajúcich energie z OZE 

 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu "Zelená 
domácnostiam") 

 Podpora vyhľadávania a prieskumu 
zdrojov geotermálnej energie za účelom 
ich sprístupnenia na energetické účely 

konkurencieschopnosť malých a stredných 
podnikov, 

Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 
Špecifický cieľ RSO1.3 Posilnenie udržateľného 
rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby 
pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi 
investíciami 
Opatrenia: 

 Podpora malého a stredného podnikania 
 Internacionalizácia MSP 
 Podpora sieťovania podnikateľských 

subjektov 

a sociálne bývanie, berúc do úvahy regionálne 
rozdiely 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Špecifický cieľ RSO4.3 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  
Opatrenia: 

 dobudovanie komunitných centier a 
zlepšenie ich vybavenosti 

 zabezpečenie dostupnej a prístupnej 
infraštruktúry pre potreby sociálnych 
služieb krízovej intervencie vrátane ich 
vybavenia 

 budovanie/zriaďovanie domov 
komplexnej pomoci pre deti zažívajúce 
násilie 

 zabezpečenie infraštruktúry dostupného 
bývania 

2020 CSR 1  
Posilniť odolnosť zdravotného systému v 
oblastiach zdravotníckej pracovnej sily, 
kritických medicínskych produktov a 
infraštruktúry. 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifický cieľ: RSO4.5  



Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej 
starostlivosti a podpory prechodu z 
inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a 
komunitnú starostlivosť 
Opatrenia: 

 budovanie, rekonštrukcia a debarierizácia 
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately (SPODaSK) 

 budovanie zariadení SPODaSK na 
komunitnej úrovni 

 rozvoj IKT nástrojov na výkon opatrení 
SPODaSK (vrátane opatrení vykonávaných 
subjektami na základe príslušnej 
akreditácie) 

 dobudovanie/materiálno-technické 
zabezpečenie a rekonštrukcia zariadení 
dlhodobej (sociálnej a zdravotnej) 
a následnej starostlivosti komunitného 
typu 

 zabezpečovanie komunitných sociálnych 
služieb s použitím telekomunikačných 
technológií 

 zriaďovanie a/alebo podpora 
samostatných ambulancií v neatraktívnych 
regiónoch 

 doplnenie siete centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti s cieľom 
transformácie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti na komunitnej úrovni a 
poskytovania dostupnej zdravotnej 
starostlivosti 

 podpora modernizácie materiálno-
technického zabezpečenia najmä 
ambulancií vybraných špecializácií vrátane 
materiálno-technického zabezpečenia 
mobilných služieb dlhodobej zdravotnej 
starostlivosti 

 budovanie/zriaďovanie komunitnej 
psychiatrickej starostlivosti poskytujúcich 
dlhodobú starostlivosť 

Zlepšiť poskytovanie primárnej starostlivosti a 
koordináciu medzi typmi starostlivosti. 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby 
Špecifický ciel: ESO4.11 
Zlepšovanie rovného a včasného prístupu ku 
kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným 
službám vrátane služieb, ktoré podporujú prístup k 
bývaniu a individualizovanú starostlivosť vrátane 
zdravotnej starostlivosti; modernizácia systémov 
sociálnej ochrany, vrátane podpory prístupu k 



sociálnej ochrane, s osobitným zameraním na deti 
a znevýhodnené skupiny; zlepšovanie prístupnosti, 
a to aj pre osoby so zdravotným postihnutím, 
účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti 
Opatrenia: 

 vytvorenie dostupnej a funkčnej siete 
odbornej pomoci deťom, rodičom a 
(náhradným) rodinám na dobrovoľnej 
báze 

 zvyšovanie záujmu o zabezpečovanie 
náhradných foriem rodinnej starostlivosti 
o dieťa a predchádzanie zlyhávaniu 
náhradných rodín 

 rozširovanie a skvalitňovanie metód práce 
s dieťaťom umiestneným v zariadení na 
základe rozhodnutia súdu a jeho rodinou 

 zlepšovanie prostredia, v ktorom má dieťa 
možnosť uplatňovať svoje právo byť 
vypočuté, vrátane vytvárania príležitostí 
na participáciu detí a mladých dospelých  

 skvalitňovanie podmienok výkonu 
profesionálnej náhradnej starostlivosti  

 zabezpečovanie odbornej pomoci rodinám 
so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 
alebo rodičom, vrátane nastavenia 
pravidiel integrácie a inklúzie týchto detí 
umiestnených v CDR 

 zavedenie systému monitorovania a 
hodnotenia kvality v oblasti náhradnej 
starostlivosti 

 vykonávanie komunitnej osvety zdravia 
najmä pre príslušníkov MRK a 
znevýhodnené skupiny na podporu zdravia 
a prevenciu ochorení 

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

 zabezpečenie dostatočných odborných 
kapacít personálu v zdravotníctve, 
reflektujúcich požiadavky moderných 
zdravotníckych povolaní 

 podpora zdravého životného štýlu a 
zlepšenie prevencie ochorení 

 podpora ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych zamestnancov 

2020 CSR 2  

Poskytnutie primeranej náhrady príjmu 
a zabezpečiť prístup k sociálnej ochrane a 
základným službám pre všetkých. 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P1 Adaptabilný a dostupný trh práce  
Špecifický cieľ: ESO4.1 



Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným 
opatreniam pre všetkých uchádzačov o 
zamestnanie, predovšetkým mladých ľudí, a to 
najmä vykonávaním záruky pre mladých ľudí, pre 
dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené 
skupiny na trhu práce a neaktívne osoby, ako aj 
prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej 
činnosti a sociálneho hospodárstva 
Opatrenia: 

 zabezpečovanie individualizovaného a 
komplexného prístupu k znevýhodneným 
uchádzačom o zamestnanie alebo 
neaktívnym osobám so zameraním na 
poradenské činnosti a asistenciu pri 
identifikácii vhodných podporných 
nástrojov 

 zabezpečovanie služieb podporovaného 
zamestnávania 

 vytváranie udržateľných pracovných miest 
pre znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie, vrátane individualizovanej 
podpory pri ich zapracovaní na 
vytvorenom pracovnom mieste 

 poskytovanie finančných príspevkov 
znevýhodneným uchádzačom o 
zamestnanie na začatie samostatnej 
zárobkovej činnosti 

 poskytovanie finančných príspevkov 
registrovaným integračným sociálnym 
podnikom za účelom podpory ohrozených 
a znevýhodnených osôb pri nadobúdaní a 
udržaní pracovných návykov 

 informačné a konzultačné činnosti 
zamerané na podporu činnosti subjektov 
sociálnej ekonomiky, vrátane podpory ich 
vzniku 

 informačné a konzultačné činnosti 
zamerané na podporu zamestnávateľov 
pri identifikovaní udržateľných pracovných 
príležitostí pre ohrozené, znevýhodnené a 
neaktívne osoby 

 profesijné poradenstvo pre uchádzačov o 
zamestnanie 

 poskytovanie finančných príspevkov 
uchádzačom o zamestnanie za účelom 
nadobúdania/zmeny zručností potrebných 
pre aktívnu účasť na trhu práce 

Posilnite digitálne zručnosti. Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 



Špecifický cieľ RSO1.4 Rozvoj zručností pre 
inteligentnú špecializáciu, priemyselnú 
transformáciu a podnikanie 
Opatrenia: 

 Zručnosti pre posilnenie 
konkurencieschopnosti a hospodárskeho 
rastu a budovanie kapacít pre RIS3 

 Digitálne zručnosti prispôsobené 
doménam RIS3 a potrebám priemyselnej a 
zelenej transformácie 

Zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu. 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Priorita 4P2 Kvalitné inkluzívne vzdelávanie 
Špecifický cieľ: RSO4.2  
Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a 
kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním 
dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania 
odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a 
odbornú prípravu 
Opatrenia: 

 podpora desegregácie výchovy a 
vzdelávania 

 debarierizácia škôl a školských zariadení3  
 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 

 výstavba a rekonštrukcia školských 
športovísk 

2020 CSR 3  

Efektívne implementovať opatrenia na 
zabezpečenie likvidity pre malé a stredné 
podniky a živnostníkov. 

Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 
Špecifický cieľ: RSO1.3 Posilnenie udržateľného 
rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby 
pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi 
investíciami 
Opatrenia: 

 podpora malého a stredného podnikania 
 internacionalizácia MSP 

                                                                 
3 Podpora  odstraňovania bariér v podobe priestorového riešenia a j materiálno -technického vybavenia a pomôcok vo 

vnútornom aj vonkajšom prostredí školy/školského zariadenia v prís tupe a dostupnosti vzdelávania. Debarierizáciou  sa 

podporia materské školy, základné školy, základné umelecké školy, stredné školy (okrem ich časti v POO), školské zariadenia 
(školské kluby detí, centrá voľného času) 

 



 podpora sieťovania podnikateľských 
subjektov 

Odstrániť medzery v digitálnej infraštruktúre. Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT  
Špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov 
digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné 
organizácie a orgány verejnej správy 
Opatrenia: 

 Podpora v oblasti informatizácie a 

digitálnej transformácie. 

 Podpora budovania inteligentných miest a 

regiónov. 

Špecifický cieľ RSO1.5 Zvyšovanie digitálnej 
pripojiteľnosti 
Opatrenie: 

 podpora digitálnej pripojiteľnosti4  
 

Zamerajte sa na pokročilé verejné investičné 
projekty 
a podporovať súkromné investície na podporu 
hospodárskej obnovy. 

Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 
Špecifický cieľ: RSO1.1 Rozvoj a rozšírenie 
výskumných a inovačných kapacít a využívanie 
pokročilých technológií 
Opatrenia: 

 podpora medzisektorovej spolupráce  
v oblasti VVaI a zvyšovanie výskumných a 
inovačných kapacít v podnikoch 

 podpora ľudských zdrojov v oblasti VVaI 
 podpora medzinárodnej spolupráce v 

oblasti VVaI 
 podpora optimalizácie, rozvoja a 

modernizácie výskumnej infraštruktúry 
Špecifický cieľ: RSO1.3 Posilnenie udržateľného 
rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby 
pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi 
investíciami 
Opatrenia: 

 Podpora malého a stredného podnikania 
 Internacionalizácia malého a stredného 

podnikania 
 Podpora sieťovania podnikateľských 

subjektov 

zamerať investície na zelenú a digitálnu 
transformáciu, najmä na čistú a efektívnu 
výrobu a využívanie energie a zdrojov, 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s 
prechodom na hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami uhlíka a odolná Európa vďaka 

                                                                 
4 Typy aktivít budú v prípade potreby aktualizované na základe záverov štúdie uskutoč niteľnosti pre Národný 
plán širokopásmového pripojenia začiatkom roka 2023. 



presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a 
ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility 
Špecifický cieľ: RSO2.1 Podpora energetickej 
efektívnosti a znižovanie emisií skleníkových 
plynov 
Opatrenia: 

 Zlepšovanie energetickej efektívnosti v 
podnikoch 

 Znižovanie energetickej náročnosti budov 
 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej 

energetiky 
Špecifický cieľ: RSO2.2 Podpora energie 
z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou 
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti , 
ktoré sú v nej stanovené 
Opatrenia: 

 Podpora využívania OZE v podnikoch na 
báze aktívnych odberateľov elektriny, 
samospotrebiteľov energie z OZE a 
komunít vyrábajúcich energie z OZE 

 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu „Zelená 
domácnostiam“) 

 Podpora vyhľadávania a prieskumu 
zdrojov geotermálnej energie za účelom 
ich sprístupnenia na energetické účely 

Špecifický cieľ: RSO2.3 Vývoj inteligentných 
energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo 
transeurópskej energetickej siete (TEN-E) 
Opatrení: 

 Podpora inteligentných energetických 
systémov vrátane uskladňovania energie 

Cieľ politiky 1 Konkurencieschopnejšia a 
inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie 
hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 
Špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov 
digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné 
organizácie a orgány verejnej správy 
Opatrenia: 

 Podpora v oblasti informatizácie a 

digitálnej transformácie. 

 Podpora budovania inteligentných miest a 
regiónov. 

udržateľná verejná doprava, Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s 
prechodom na hospodárstvo s nulovými čistými 



emisiami uhlíka a odolná Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a 
ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility 
Špecifický cieľ: RSO2.8 Podpora udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility ako súčasti 
prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou 
uhlíka 
Opatrenia: 

 Rozvoj verejnej dopravy 
 Podpora cyklodopravy 
 Udržateľná mobilita BSK 

a odpadového hospodárstva. Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s 
prechodom na hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami uhlíka a odolná Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a 
ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility 
Špecifický cieľ: RSO2.6 Podpora prechodu na 
obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
zdroje 
Opatrenia: 

 Podpora vybraných aktivít v oblasti 
predchádzania vzniku odpadov (aj pre 
MRK) 

 Podpora zberu a dobudovania, 
intenzifikácie a rozšírenia systémov 
triedeného zberu komunálnych odpadov 
(aj pre MRK) 

 Podpora prípravy odpadov na opätovné 
použitie, recyklácia odpadov vrátane 
anaeróbneho a aeróbneho spracovania 
biologicky rozložiteľných odpadov (aj pre 
MRK) 

 Podpora zvyšovania environmentálneho 
povedomia a informovanosti spotrebiteľa 
a širokej verejnosti o obehovom 
hospodárstve a podpora koncepčných 
činností v oblasti obehového hospodárstva 

 Podpora elektronického zberu dát v 
oblasti odpadového hospodárstva 

2022 CSR 1  

Zvýšiť verejné investície do zelenej a digitálnej 
transformácie a do energetickej bezpečnosti, a 
to aj využitím RRF, RePowerEU a ďalších fondov 
EÚ 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s 
prechodom na hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami uhlíka a odolná Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, 



obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a 
ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility 
Špecifický cieľ: RSO2.1 Podpora energetickej 
efektívnosti a znižovania emisií skleníkových 
plynov 
Opatrenia: 

 Zlepšovanie energetickej efektívnosti v 
podnikoch 

 Znižovanie energetickej náročnosti budov 
 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej 

energetiky 
Špecifický cieľ: RSO2.2 Podpora energie 
z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou 
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti , 
ktoré sú v nej stanovené 
Opatrenia: 

 Podpora využívania OZE v podnikoch na 
báze aktívnych odberateľov elektriny, 
samospotrebiteľov energie z OZE a 
komunít vyrábajúcich energie z OZE 

 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu „Zelená 
domácnostiam“) 

 Podpora vyhľadávania a prieskumu 
zdrojov geotermálnej energie za účelom 
ich sprístupnenia na energetické účely5 

Špecifický cieľ: RSO2.3 Vývoj inteligentných 
energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo 
transeurópskej energetickej siete (TEN-E) 
Opatrenie: 

 Podpora inteligentných energetických 
systémov vrátane uskladňovania energie 
 

pokračovanie dočasnej a cielenej podpory 
domácnostiam a firmám, ktoré sú najviac 
ohrozené nárastom cien energií, a ľuďom 
utekajúcim z Ukrajiny 

Cieľ politiky 4 Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa  
implementujúca Európsky pilier sociálnych práv 
Špecifický cieľ: ESO4.9 
Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov 
Opatrenia: 

 Individualizovaná pomoc osobám, ktorým 
bol udelený azyl alebo poskytnutá 
doplnková ochrana, a to aj formou 
finančných príspevkov 

 Poradenská činnosť zameraná na lepšiu 
integráciu štátnych príslušníkov tretích 

                                                                 
5 Investície do geotermálnej infraštruktúry budú podporené v  závislosti od výsledku geotermálneho prieskumu. 
Zdroje sú alokované napr. v JTF. 



krajín, vrátane migrantov a ich rodinných 
príslušníkov 

 Individualizovaná podpora vzdelávania, 
vrátane jazykových kurzov 

 Dobrovoľnícke programy a implementácia 
aktivít dobrej praxe zameraných na 
posilnenie porozumenia a spolupatričnosti 
medzi miestnou spoločnosťou a štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín, vrátane 
migrantov 

 Informačné, osvetové a vzdelávacie 
činnosti 

 Integrácia vysokokvalifikovaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín, vrátane 
migrantov na trhu práce, efektívna 
komunikácia s príslušnými úradmi  

Priorita: 4P8. Potravinová a materiálna deprivácia 
Špecifický cieľ: ESO4.13 Riešenie materiálnej 
deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo 
základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby vrátane detí a zabezpečenie sprievodných 
opatrení podporujúcich ich sociálne začlenenie 
Opatrenia: 

 distribúcia potravinovej pomoci ako 
nástroj riešenia potravinovej deprivácie  

 distribúcia materiálnej pomoci na 
zabezpečenie hygieny ako nástroj riešenia 
materiálnej deprivácie 

 poskytovanie teplého jedla ako nástroj 
riešenia potravinovej deprivácie  

 distribúcia základnej materiálnej pomoci 
ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie 

2022 CSR 3  
Znížiť celkovú závislosť od fosílnych palív a 
diverzifikovať dovoz fosílnych palív. Urýchliť 
zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie 
ďalším uľahčením prístupu do siete, zavedením 
opatrení na zefektívnenie povoľovacích a 
administratívnych postupov a modernizáciou 
elektrickej siete. Znížiť závislosť od zemného 
plynu vo vykurovaní a priemysle. 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s 
prechodom na hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami uhlíka a odolná Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a 
ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility 
Špecifický cieľ: RSO2.2 Podpora energie 
z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou 
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, 
ktoré sú v nej stanovené 
Opatrenia: 

 Podpora využívania OZE v podnikoch na 
báze aktívnych odberateľov elektriny, 
samospotrebiteľov energie z OZE a 
komunít vyrábajúcich energie z OZE 



 Podpora využívania OZE v systémoch 
zásobovania energiou 

 Podpora využívania OZE v domácnostiach 
(inovácia projektu „Zelená 
domácnostiam“) 

 Podpora vyhľadávania a prieskumu 
zdrojov geotermálnej energie za účelom 
ich sprístupnenia na energetické účely6 

Špecifický cieľ: RSO2.3 Vývoj inteligentných 
energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo 
transeurópskej energetickej siete (TEN-E) 
Opatrenie: 

 Podpora inteligentných energetických 
systémov vrátane uskladňovania energie 

Upraviť politiky renovácie s cieľom urýchliť a 
stimulovať hĺbkovú renováciu budov 

Cieľ politiky 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková s 
prechodom na hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami uhlíka a odolná Európa vďaka 
presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a 
ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility 
Špecifický cieľ: RSO2.1 Podpora energetickej 
efektívnosti a znižovania emisií skleníkových 
plynov 
Opatrenia: 

 Zlepšovanie energetickej efektívnosti v 
podnikoch 

 Znižovanie energetickej náročnosti budov 
 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej 

energetiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 Typy aktivít budú v prípade potreby aktualizované na základe záverov štúdie uskutočniteľnosti pre Národný 
plán širokopásmového pripojenia začiatkom roka 2023. 


