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EFEKTÍVNE ČERPANIE, ADRESNÁ POMOC

balík peňazí MPSVR SR
2,2 mld. eur 

vyčerpaných 1,87 mld. eur 
vyše       80%
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EFEKTÍVNE ČERPANIE, ADRESNÁ POMOC

pôvodné EÚ zdroje pre MPSVR SR

1,3 mld. eur (vrátane technickej pomoci)

dodatočne pridelené finančné prostriedky
(určené na zníženie dopadov pandémie COVID a utečeneckej krízy)

vo výške 0,886 mld. eur

spolu 2,2 mld. eur 
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ZAZMLUVNENÉ PROJEKTY A VÝZVY

v roku 2023 z balíka 464 mil. eur

91 zazmluvnených národných projektov

19 dopytovo orientovaných výziev pre 1 463 projektov

110% zazmluvnenej alokácie



TENTO ROK VYPLATÍME 464 mil. eur
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TRH PRÁCE

243 mil. eur
SOCIÁLNE ZAČLENENIE

179 mil. eur
PODPORA ODÍDENCOV

42 mil. eur



 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

 neaktívnych mladých ľudí NEET

 vzdelávanie v rámci REPAS/KOMPAS

 zvyšovanie zručností na trhu práce s cieľom zlepšiť si 

kvalifikáciu

 znevýhodnené a ohrozené osoby v integračných 

sociálnych podnikoch

 návratnú pomoc subjektom sociálnej ekonomiky

 zosúladenie rodinného a pracovného života

 podpora opatrení na oblasť rovnosti žien a mužov
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TRH PRÁCE

pomoc viac ako 

80 000 ľuďom



 bezplatné dlhové poradne a rodinné poradne pre ľudí 
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

 služby krízovej intervencie

 pomoc marginalizovaným komunitám

 housing first – zabezpečenie bývania pre ľudí bez 
domova

 deinštitucionalizácia sociálnych služieb a zariadení 

 dlhodobá starostlivosť a podpora terénnej 
opatrovateľskej služby 

 projekty na ochranu detí pred násilím

 zvyšovanie odbornosti zamestnancov v oblasti 
inklúzie
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SOCIÁLNE ZAČLENENIE

pomoc viac ako 

100 000 ľuďom



 poradenské a asistenčné služby utečencom

 opatrenia na integráciu osôb z Ukrajiny

 predchádzanie vzniku krízových situácií
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PODPORA ODÍDENCOV



 uzavretých viac ako 222 tisíc dohôd

 podpora 1/3 pracovných miest - viac ako 770 tisíc zamestnancov
176 tisíc podnikateľských subjektov

55 tisíc zamestnávateľov

vyše 131 tisíc SZČO
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HISTORICKY NAJVYŠŠIA POMOC 

NA OCHRANU PRACUJÚCICH

SPOLU

2,5 mld. eur

511 mil. eur fondy EÚ

2 mld. eur štátny rozpočet



podporíme: 25 výziev

schvaľovanie zámerov: od APRÍLA 2023

1,5 mld. eur v gescii MPSVR SR
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PROGRAM SLOVENSKO 2023-2028



17. marca 2023
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