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PRIORITY CIEĽA POLITIKY 4 SOCIÁLNEJŠIA A INKLUZÍVNEJŠIA EURÓPA 

VYKONÁVAJÚCA EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV 

PRIORITA 4P1 ADAPTAB ILNÝ A PRÍSTUPNÝ TRH PRÁCE  

ŠPECIFICKÝ CIEĽ RSO 4.1  (str. 243 P SK)  

ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI  A INKLUZÍVNOSTI TRHOV PRÁCE A PRÍSTUPU KU KVALITNÉMU 

ZAMESTNANIU ROZVÍJANÍM SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A PODPOROU SOCIÁLNEHO 

HOSPODÁRSTVA  

 investičná a kompenzačná pomoc sociálnym podnikom kombináciou návratnej (finančné nástroje) 

a nenávratnej pomoci v jednej operácii   

 tvorba moderných a efektívnych IKT nástrojov na poskytovanie služieb zamestnanosti  

 debarierizácia objektov, v ktorých sa poskytujú služby zamestnanosti  

 debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov  

 výstavba, rekonštrukcia a obnova zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa RSO 4.1: 

V zmysle zákona o službách zamestnanosti: 

 poskytovatelia služieb zamestnanosti,  

 zamestnávatelia 

V zmysle zákona o sociálnej ekonomike:  

 podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky (tento pojem platí všade tam, kde sa hovorí o sociálnych 
podnikoch)  

V zmysle zákona o sociálnych službách:  zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; Iné :  klienti 

poskytovateľov služieb zamestnanosti  klienti / zamestnanci sociálnych podnikov;  deti vo veku do 3 rokov, 
vrátane detí príslušníkov tretích krajín, migrantov, deti so zdravotným postihnutím a ŠVVP.  

V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií:  

 obyvatelia MRK, vrátane detí do 3 rokov. 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  (A)  ESO 4.1  (str. 251 P SK) 

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 

 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 vykonávania 

samostatnej zárobkovej činnosti   
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 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   

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa  ESO 4.1:  

V zmysle zákona o službách zamestnanosti: 

 uchádzač o zamestnanie 

 občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie 

 dlhodobo nezamestnaný občan 

 občan starší ako 50 rokov veku 

 občan so zdravotným postihnutím 

 štátni príslušníci tretích krajín 

 samostatne zárobkovo činná osoba 

 občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho 
starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky zamestnanci 

 zamestnanci 

V zmysle zákona o sociálnej ekonomike: 

 znevýhodnená a zraniteľná osoba 

Iné :  

 neaktívna osoba (fyzická osoba, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie, nie je zamestnancom, nevykonáva 
alebo neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť a sústavne sa nepripravuje na povolanie) 

 osoba s poskytnutým dočasným útočiskom 

V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií: 

 obyvatelia MRK.  

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  (B)  ESO 4.2  (str. 260  P SK)  

MODERNIZÁCIA INŠTITÚCIÍ A SLUŽIEB TRHU PRÁCE S CIEĽOM POSÚDIŤ A PREDVÍDAŤ POTREBY V 

OBLASTI ZRUČNOSTÍ A ZABEZPEČIŤ VČASNÚ A CIELENÚ POMOC A PODPORU V ZÁUJME 

ZOSÚLADENIA PONUKY S POTREBAMI TRHU PRÁCE, AKO AJ PRI PRECHODOCH MEDZI 

ZAMESTNANIAMI A MOBILITE 

 informačné a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov služieb zamestnanosti zamerané na rozvoj ich 

kompetencií, na zabezpečovanie individualizovanej podpory špecifických cieľových skupín a podpory 

zamestnávateľom   

 vytvorenie a nastavenie účelného a udržateľného systému spolupráce medzi inštitúciami verejných 

a neverejných služieb zamestnanosti a medzi inštitúciami služieb zamestnanosti a sociálnych služieb  

 vyhodnocovanie účinnosti služieb zamestnanosti   

 sledovanie trendov a prognózovanie potrieb a vývoja trhu práce s ohľadom na regionálne rozdiely, vrátane 

potrieb v oblasti zručností   

 budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti    
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Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa ESO 4.2:  

 zamestnanec verejných a neverejných služieb zamestnanosti 

 zamestnanec vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia 
vo verejnom aj v neverejnom sektore 

 zamestnanec sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti. 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ  (C) ESO 4.3   (str. 266 P SK)  

PODPORA RODOVO VYVÁŽENEJ ÚČASTI NA TRHU PRÁCE, ROVNAKÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK A 

LEPŠEJ ROVNOVÁHY MEDZI PRACOVNÝM A SÚKROMNÝM ŽIVOTOM VRÁTANE PRÍSTUPU K CENOVO 

DOSTUPNEJ STAROSTLIVOSTI O DETI A ODKÁZANÉ OSOBY 

 vytváranie flexibilných foriem práce pre rodičov malých detí a pre osoby, ktoré poskytujú neformálnu pomoc 

rodinným príslušníkom odkázaným na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe   

 vzdelávacie aktivity a iné odborné činnosti zamerané na podporu zamestnávateľov pri zabezpečovaní 

nediskriminačných a primeraných podmienok 

 rozvoj personálnych kapacít v oblasti formalizovanej starostlivosti o deti vo veku do nástupu na povinné 

predprimárne vzdelávanie  

 vytváranie flexibilných foriem starostlivosti o deti vo veku do nástupu na povinné predprimárne vzdelávanie  

 osvetové, informačné a poradenské činnosti zamerané na zmenu spoločenského vnímania postavenia žien 

v zamestnaní   

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa  ESO 4.3:  

V zmysle zákona o službách zamestnanosti: 

 uchádzač o zamestnanie 

 občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie 

 dlhodobo nezamestnaný občan 

 občan starší ako 50 rokov veku 

 občan so zdravotným postihnutím 

 štátni príslušníci tretích krajín 

 samostatne zárobkovo činná osoba 

 zamestnávateľ  

 zamestnanec 

 občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho 
starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky  

V zmysle zákona o sociálnej ekonomike: 

 znevýhodnená a zraniteľná osoba 

 sociálny podnik 

Iné :  

 zamestnanec zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku 

 poskytovateľ formalizovanej starostlivosti o deti v rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného 
a pracovného života 

 osoba s poskytnutým dočasným útočiskom 

 široká verejnosť 

V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií: 

 obyvatelia MRK. 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (D) ESO 4.4  (str. 273 P SK)  

PODPORA ADAPTÁCIE PRACOVNÍKOV, PODNIKOV A PODNIKATEĽOV NA ZMENY, AKO AJ AKTÍVNEHO 

A ZDRAVÉHO STARNUTIA A ZDRAVÉHO A VHODNE PRISPÔSOBENÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA, 

KTORÉ RIEŠI ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ  

 vytváranie flexibilných foriem práce pre seniorov s cieľom podporiť ich zotrvanie v platenom zamestnaní  

 zavádzanie vekového manažmentu, vrátane vytvárania strategických nástrojov a zabezpečovania súvisiacich 

údajov   

 posilnenie povedomia o práve na zdravé a prispôsobené pracovné prostredie   

 podpora prechodu zamestnanca do udržateľného zamestnania (outplacement)    

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa  ESO 4.4:  

V zmysle zákona o službách zamestnanosti 

 zamestnávateľ 

 zamestnanec 

 občan so zdravotným postihnutím 

Iné:  

 senior (osoba v preddôchodkovom veku, a ten ktorý dovŕšil dôchodkový vek) 

 štátny príslušník tretích krajín, vrátane migrantov 

V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií: 

 obyvatelia MRK. 
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PRIORITA 4P2 KVALITNÉ A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ RSO 4.2  (str. 279  P SK) 

ZLEPŠENIE ROVNÉHO PRÍSTUPU K INKLUZÍVNYM  A KVALITNÝM SLUŽBÁM  V OBLASTI VZDELÁVAN IA, 

ODBORNEJ PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ROZVÍJANÍM DOSTUPNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

VRÁTANE POSILŇOVANIA  ODOLNOSTI PRE DIŠTANČNÉ A ONLINE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ 

PRÍPRAVU 

 podpora desegregácie výchovy a vzdelávania  

 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 

 výstavba a rekonštrukcia školských športovísk 

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa RSO4.2: 
 

 deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy, vrátane detí v núdzi, žiaci ZŠ a SŠ vrátane žiakov so 
ŠVVP v zmysle platnej legislatívy, deti so zdravotným postihnutím a deti v náhradnej starostlivosti; SK 282 SK 

 rómovia, najmä z MRK (Atlas rómskych komunít);  

 mládež a mladí dospelí odchádzajúci z náhradnej starostlivosti;  

 štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov;  

 seniori / osoby v preddôchodkovom veku;   

 rodičia resp. zákonní zástupcovia detí a žiakov;   

 pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy;  

  nepedagogickí zamestnanci;  

  pracovníci s mládežou;  

  zamestnanci štátnej správy a samosprávy;  

 aktéri v oblasti vzdelávania;   

 verejnosť;   

 mimovládne neziskové organizácie;  školy a školské zariadenia;  centrá poradenstva a prevencie. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (E) ESO 4.5  (str. 287 P SK)  

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  

 rozvoj profesijných kompetencií PZ/OZ, vrátane vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení 

 rozvoj zručností budúcich PZ/OZ a ich prepájanie s praxou 

 pôsobenie špecialistov na pohybové a športové aktivity žiakov 

 pôsobenie pedagogických lídrov v regionálnych centrách podpory pre učiteľov 

 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 domén SK RIS3 2021+ (napr. duálne vzdelávanie, 

praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa) 

 rozvoj komplexných zručností a gramotností 
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 meranie a monitorovanie spôsobilostí, 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 výchovné hoporadenstva 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 úrovni  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa  ESO 4.5 

 deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy vrátane detí v núdzi, žiaci ZŠ a SŠ vrátane žiakov so 
ŠVVP v zmysle platnej legislatívy;  

 rómovia, najmä z MRK (Atlas rómskych komunít);  

  mládež; SK 291 SK  štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov;  

  uchádzači a záujemcovia o štúdium; 

  študenti VŠ;  

  rodičia resp. zákonní zástupcovia detí a žiakov;  

 osoby zapojené do druhošancového vzdelávania;  pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle 

platnej legislatívy;  nepedagogickí zamestnanci;  zamestnanci VŠ;  pracovníci s mládežou;  zamestnanci 

štátnej správy a samosprávy;  aktéri v oblasti vzdelávania;  verejnosť. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (F)  ESO 4.6  (str. 296 P SK) 

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 PRÍSTUPNOST I 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 

 prevencia a riešenie prejavov sociálno-patologických javov vo vzdelávaní  

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

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa ESO 4.6  

 deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy vrátane detí v núdzi, žiaci ZŠ a SŠ vrátane žiakov so 
ŠVVP v zmysle platnej legislatívy;  

 rómovia, najmä z MRK (Atlas rómskych komunít);  mládež;  štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov;  

 uchádzači a záujemcovia o štúdium;  

 študenti VŠ;  rodičia resp. zákonní zástupcovia detí a žiakov;  pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci v zmysle platnej legislatívy;  nepedagogickí zamestnanci;  zamestnanci VŠ;  pracovníci s 

mládežou;  zamestnanci štátnej správy a samosprávy;  aktéri v oblasti vzdelávania;  verejnosť 
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PRIORITA 4P3 ZRUČNOSTI PRE LEPŠIU ADAPTABILITU A INKLÚZIU 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ RSO4.2  (str. 304 P SK)  

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 

 infraštruktúra k schéme na individuálne vzdelávacie účty 

 modernizácia infraštruktúry (nová, úprava existujúcej) a skvalitnenie materiálno-technického a technologického 
vybavenia nadpodnikových vzdelávacích centier a centier excelentnosti OVP  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa RSO4.2: 

  zamestnané osoby, vrátane osôb v preddôchodkovom veku;  

  samostatne zárobkovo činné osoby;  

  nezamestnané osoby;  

  neaktívne osoby;  

  mladí ľudia vrátane tých v situácii NEET a mladí dospelí odchádzajúci z náhradnej starostlivosti;  

  osoby s nízkou kvalifikáciou;  

  osoby so zdravotným znevýhodnením;   

 osoby z MRK;  príslušníci národnostných menšín žijúcich v SR;  seniori;  pedagogickí a odborní 

zamestnanci;  kariéroví poradcovia;  lektori a pracovníci pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých;  štátni 

príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov;  mimovládne neziskové organizácie. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (D) ESO 4.4   (str. 310 P SK)  

PODPORA ADAPTÁCIE PRACOVNÍKOV, PODNIKOV A PODNIKATEĽOV NA ZMENY, AKO AJ AKTÍVNEHO 

A ZDRAVÉHO STARNUTIA A ZDRAVÉHO A  VHODNE PRISPÔSOBENÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA, 

KTORÉ RIEŠI ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ  

 poskytovanie finančných príspevkov záujemcom o zamestnanie (osobám na trhu práce) za účelom 

nadobúdania/zmeny zručností potrebných pre zotrvanie na trhu práce alebo zlepšenie situácie na trhu práce  

 vzdelávanie organizované zamestnávateľmi pre zamestnancov s cieľom pripraviť ich na zmenené podmienky 

vykonávania pracovných činností v dôsledku zmeny technologických procesov, automatizácie a robotizácie   

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa:  ESO 4.4  

V zmysle zákona o službách zamestnanosti: 

 zamestnanec 

 záujemca o zamestnanie. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (G) ESO 4.7     (str. 4.7 P SK)  

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 

 podpora tvorby a zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov 

 vytvorenie uceleného systému celoživotného poradenstva 

 rozvoj základných zručností (ZZ)  
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 monitorovanie a hodnotenie úrovne kľúčových kompetencií dospelých  

 rozvoj občianskeho vzdelávania (OV) dospelých 

 vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl 

 posilnenie spolupráce so sektorovými radami vo vzťahu k anticipácii dopytu po vedomostiach a zručnostiach 

 podpora profesijných kvalifikácií a mikrocertifikátov mimo domén SK RIS3 2021+ 

 zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky a odbornej maturity pre oblasť vzdelávania dospelých 

 rozvoj nadpodnikových vzdelávacích centier a centier excelentnosti OVP (CEOVP) 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa ESO 4.7 

 zamestnané osoby;  

 samostatne zárobkovo činné osoby;  

 nezamestnané osoby; 

 neaktívne osoby;  

 mladí ľudia vrátane tých v situácii NEET;  

 osoby s nízkou kvalifikáciou; 

 osoby so zdravotným znevýhodnením; 

 osoby z MRK; ; 

 príslušníci národnostných menšín žijúcich v SR; 

 seniori; 

 pedagogickí a odborní zamestnanci; 

 kariéroví poradcovia;  

 lektori a pracovníci pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých;  

 štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov. 
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PRIORITA 4P4 ZÁRUKA PRE MLADÝCH 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (A) ESO 4.1    (str. 324 P SK)  

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 

 zabezpečovanie individualizovaného prístupu pre mladých ľudí ohrozených situáciou NEET alebo v situácii 

NEET, vrátane podpory pri samozamestnaní  

 vytváranie udržateľných pracovných miest pre mladých ľudí v situácii NEET   

 poskytovanie finančných príspevkov na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti 

 poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe   

 podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých ľudí v situácii NEET    

 tvorba programov na zvyšovanie/nadobúdanie digitálnych zručností NEET, vrátane testovacích nástrojov 

a hodnotenie úrovne týchto zručností    

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa  ESO 4.1 

V zmysle Odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení záruky pre mladých ľudí:  

 mladí ľudia v situácii NEET, vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania 
alebo odbornej prípravy 

 mladí ľudia ohrození situáciou NEET: žiaci základných a stredných škôl, vrátane žiakov so ŠVVP; mladí ľudia 
so zdravotným postihnutím; mladí ľudia z MRK; mladí ľudia, štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov; 
mladí ľudia, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie; mladí rodičia; mladí dospelí 
odchádzajúci z CDR; mladí ľudia po skončení výkonu trestu odňatia slobody 

V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi. 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (F) ESO 4.6 (str. 331 P SK)  

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 

 rozvoj systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky 

 mentoring a tútoring  

 podpora inkluzívnej funkcie F odborov 

 kariérové poradenstvo a kariérová výchova 

 preventívne programy zamerané na znižovanie predčasného ukončovania povinnej školskej dochádzky 
a na znižovanie rizika, že sa mladý človek ocitne v situácii NEET 

 tvorba a implementácia vzdelávacích programov, vrátane programov neformálneho vzdelávania v práci 
s mládežou zameraných na rozvoj zručností a kľúčových kompetencií NEET 

 tvorba a implementácia flexibilných vzdelávacích programov a programov vzdelávania druhej šance pre NEET 
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Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO  ESO 4.6 

V zmysle Odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení záruky pre mladých ľudí:  

 mladí ľudia v situácii NEET, vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania 
alebo odbornej prípravy 

 mladí ľudia ohrození situáciou NEET: žiaci základných a stredných škôl, vrátane žiakov so ŠVVP; mladí ľudia 
so zdravotným postihnutím; mladí ľudia z MRK; mladí ľudia, štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov; 
mladí ľudia, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie; mladí rodičia; mladí dospelí 
odchádzajúci z CDR; mladí ľudia po skončení výkonu trestu odňatia slobody 

V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti:  

 deti v núdzi. 
Iné: 

 pracovníci s mládežou 

 osoby zapojené do druhošancového vzdelávania 

 rodičia; resp. zákonní zástupcovia žiakov 

 zamestnanci 

 pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy 

 nepedagogickí zamestnanci 

 zamestnanci štátnej správy a samosprávy 

 aktéri v oblasti vzdelávania 

 verejnosť 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (L)  ESO 4.12    (str. 338 P SK)  

PODPORA SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE OSÔB OHROZENÝCH CHUDOBOU ALEBO SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 

VRÁTANE NAJODKÁZANEJŠÍCH OSÔB A DETÍ  

 vytváranie regionálnych partnerstiev na podporu implementácie Záruky pre mladých  

 tvorba regionálnych analýz o situácii mladých ľudí ohrozených situáciou NEET a v situácii NEET  

 poskytovanie integrovaných informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí   

 tvorba a implementácia informačných a osvetových programov pre zraniteľné skupiny mladých ľudí, vrátane 

online nástrojov   

 vytvorenie digitálnych nástrojov za účelom podpory informovanosti o implementácii Záruky pre mladých  

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (l): 

 V zmysle Odporúčania Rady o moste k pracovným miestam – posilnení záruky pre mladých ľudí:mladí ľudia v 
situácii NEET, vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy: 

 mladí ľudia ohrození situáciou NEET: žiaci základných a stredných škôl, vrátane žiakov so ŠVVP; mladí ľudia 
so zdravotným postihnutím; mladí ľudia z MRK; mladí ľudia, štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov; 
mladí ľudia, ktorí dosiahli vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie; mladí rodičia; mladí dospelí 
odchádzajúci z CDR; mladí ľudia po skončení výkonu trestu odňatia slobody 

V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi. 
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PRIORITA 4P5 AKTÍVNE  ZAČLENENIE A DOSTUPNÉ SLUŽBY  
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ RSO 4.3    (str. 344 P SK)  

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  

 dobudovanie komunitných centier a zlepšenie ich vybavenosti  

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

 budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie  

 zabezpečenie infraštruktúry dostupného bývania  
 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa RSO4.3: 

V zmysle zákona o sociálnych službách:  

 klienti poskytovateľov sociálnych služieb  

 klienti komunitných centier 

V zmysle Odporúčania Rady o zavedení Európskej záruky pre deti:   

 deti v núdzi. 
Iné:  

 osoby bez prístrešia (bez domova) alebo ohrozené stratou bývania, vrátane osôb z MRK, osôb so zdravotným postihnutím, 
štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov, mladých ľudí odchádzajúcich z náhradnej starostlivosti a pod. 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ RSO 4.5  (str. 351  P SK)  

ZABEZPEČENIE ROVNÉHO  PRÍSTUPU K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A ZVÝŠENÍM ODOLNOSTI 

SYSTÉMOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VRÁTANE PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, A PODPORY 

PRECHODU Z INŠTITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI NA RODINNÚ A KOMUNITNÚ STAROSTLIVOSŤ  

 

 budovanie, rekonštrukcia a debarierizácia zariadení 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 (Alokácia spolu 

s aktivitou vyššie)  

 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  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa RSO4.5: 

V zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele: 

 klienti subjektov  vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
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 zamestnanci subjektov  vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 klienti poskytovateľov sociálnych služieb 

 príslušníci marginalizovaných komunít 
 
V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím:  

    osoba so zdravotným postihnutím 

Iné: 
 

 štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov; 

 klienti/pacienti zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti 

 klienti/pacienti ambulancií, zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti, regionálnych centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti 

 klienti/pacienti mobilných služieb dlhodobej zdravotnej starostlivosti 

 lekári a personál 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ RSO 4.6  (str. 360 P SK)  

POSILNENIE ÚLOHY KULTÚRY A UDRŽATEĽNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU V OBLASTI 

HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA, SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA A SOCIÁLNEJ INOVÁCIE 

 kultúra a ekonomický rozvoj 

 kultúra a sociálna inklúzia/sociálne inovácie 

 kultúra a národnostné menšiny  

 národné kultúrne pamiatky a pamiatkové objekty 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa RSO4.6: 

 obyvatelia a návštevníci regiónov na území SR (návštevníci národných kultúrnych pamiatok a pamäťových 
a fondových inštitúcií – múzeí, galérií, knižníc, archívov) 

V zmysle zákona o sociálnych službách (§ 2): 

 osoby v nepriaznivej sociálnej situácií. 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (H)  ESO 4.8   (str. 367 P SK) 

PODPORA AKTÍVNEHO ZAČLENENIA S CIEĽOM PODPOROVAŤ ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ, 

NEDISKRIMINÁCIU A AKTÍVNU ÚČASŤ A ZLEPŠENIE ZAMESTNATEĽNOSTI, NAJMÄ V PRÍPADE 

ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN 

 

 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 (Alokácia spolu s aktivitou vyššie)  



 

15 
 

| 15 

 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 (Alokácia spolu s aktivitou vyššie)  

 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  

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (h): 

V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 FO v nepriaznivej sociálnej situácii ako prijímatelia sociálnych služieb; 

 seniori; ako FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

 príslučníci marginalizovaných komunít vrátane MRK 

V zmysle Odporúčania Rady k Európskej záruke pre deti: 

 deti v núdzi 

 deti s rizikovým alebo neštandardným vývinom (deti s ohrozeným vývinom z dôvodu rizika zdravotného 
postihnutia) 

V zmysle zákona o obetiach trestných činov: 

 osoby zažívajúce násilie; ako FO, ktorým bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví 

V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím: 

 osoba so zdravotným postihnutím 

V zmysle zákona o hmotnej núdzi: 

 domácnosti v hmotnej núdzi 

Iné: 

 domácnosti vystavené riziku prijmovej chudoby 

 štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov 

 zamestnanci v oblasti sociálneho začlenenia ako zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti 
prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore 

 široká verejnosť v rámci informačných a mediálnych kampaní 

 klienti KC. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (I)  ESO 4.9   (str. 376 P SK)  

PODPORA SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ INTEGRÁCIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN 

VRÁTANE MIGRANTOV  

 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 krajín, vrátane migrantov a ich 

rodinných príslušníkov  

 Informačné, osvetové a vzdelávacie činnosti  (Alokácia spolu s aktivitou vyššie)  
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 dobrovoľnícke programy a implementácia aktivít dobrej praxe zameraných na posilnenie porozumenia 

a spolupatričnosti medzi miestnou spoločnosťou a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, vrátane migrantov 

(Alokácia spolu s aktivitou vyššie)  

 individualizovaná podpora vzdelávania, vrátane jazykových kurzov   

 integrácia vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov na trhu práce, efektívna 

komunikácia s príslušnými úradmi (Alokácia spolu s aktivitou vyššie)  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (i): 

Štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov – uvedený pojem zahŕňa:   

- v zmysle zákona o pobyte cudzincov: 

 štátny príslušník tretej krajiny s legálnym pobytom na území SR 

- v zmysle zákona o azyle: 

 žiadateľ o udelenie azylu 

 osoba s udeleným azylom (azylant) 

 cudzinec, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana 

 žiadateľ o dočasné útočisko 

 osoba s dočasným útočiskom (odídenec) 

Iné: 

 občania v mestách a obciach, v ktorých cudzinci žijú a pracujú 

 zamestnanci štátnej a verejnej správy 

 pracovníci mimovládnych a neziskových organizácií 

V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi. 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (K)  ESO 4.11   (str. 382 P SK)  

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 

 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  
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 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  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (k): 

V zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele: 

 deti umiestnené v zariadeniach SPODaSK 

 potenciálni náhradní rodičia a profesionálni rodičia 

V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 osoby odkázané na pomoc inej osoby 

 osoby bez domova 

 FO v nepriaznivej sociálnej situácii 

V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií: 

 obyvatelia MRK 

V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi. 
Iné: 

 zamestnanci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy potencionálnych zdravotníckych pracovníkov. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (L) ESO 4.12   (str. 390 P SK)  

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   

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (l): 

V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením 

 seniori ako fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek 

 FO v nepriaznivej sociálnej situácii 

 príslušníci marginalizovaných komunít vrátane MRK. 

V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi 

V zmysle zákona o hmotnej núdzi: 
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 domácnosti v hmotnej núdzi 

V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím: 

 osoba so zdravotným postihnutím 

V zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele: 

 mladí dospelí, odchádzajúci z ústavnej starostlivosti 

 mladí dospelí, plnoleté fyzické osoby, zotrvávajúce po ukončení ústavnej starostlivosti v CDR do času 
osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 r. veku 

Iné: 

 domácnosti vystavené riziku príjmovej chudoby 

 sociálne znevýhodnené rodiny s deťmi ohrozené stratou bývania 

 zamestnanci v oblasti sociálneho začlenenia vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie 
a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. 
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PRIORITA 4P6 AKTÍVNE  ZAČLENENIE RÓMSKYCH  KOMUNÍT 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ RSO 4.3  (str. 397 PSK)  

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  

 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 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa RSO4.3: 

V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií: 

 obyvatelia MRK 

 obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK. 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (J)  ESO 4.10  (str. 403 P SK) 

PODPORA SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ INTEGRÁCIE MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT, AKO SÚ 

NAPRÍKLAD RÓMOVIA  

 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 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 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 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (j): 

V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií: 

 obyvatelia MRK 

 obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK 

 rómske ženy a dievčatá 

 mladí ľudia v MRK 
V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi 
Iné: 

 zamestnanci v rómskych a pro-rómskych neziskových organizáciách 

 zamestnanci samospráv. 
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PRIORITA 4P7 SOCIÁLNE INOVÁCIE A EXPERIMENTY 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (A) ESO 4.1   (str. 411 PSK)  

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 

 rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch  

 inovatívne projekty v oblasti podpory vstupu znevýhodnených a neaktívnych osôb na trh práce  

 cezhraničná pracovná a vzdelávacia mobilita pre mladých ľudí v situácii NEET  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (a): 

V zmysle zákona o službách zamestnanosti: 

 dlhodobo nezamestnaný občan 

 občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie 

 občan so zdravotným postihnutím 

 neaktívna osoba 

 mladí dospelí 

 všetci mladí ľudia v situácii NEET 

 zamestnanec 

V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 seniori 

V zmysle zákonníka práce: 

 osoby po rodičovskej dovolenke 

V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi 
 
V zmysle Atlasu rómskych komunít a jeho aktualizácií:  

     obyvatelia MRK 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (F)  ESO 4.6  (str. 418 P SK)  

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 PRÍSTUPNOST I PRE OSOBY SO 

ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

 rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch  

 inovatívne projekty v oblasti výchovy a vzdelávania  
 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (f): 

V zmysle zákona o štátnej službe: 

 zamestnanci štátnej správy a samosprávy 

V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 verejnosť/miestna komunita 
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V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi 

Ine: 

 žiaci ZŠ a SŠ  vrátane žiakov so ŠVVP v zmysle platnej legislatívy 

 Rómovia, najmä z MRK (Atlas rómskych komunít) 

 mládež 

 štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov 

 uchádzači a záujemcovia o štúdium 

 študenti VŠ 

 rodičia resp. zákonní zástupcovia detí a žiakov 

 osoby zapojené do druhošancového vzdelávania 

 pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy 

 nepedagogickí zamestnanci 

 zamestnanci VŠ 

 pracovníci s mládežou 

 zamestnanci štátnej správy a samosprávy 

 aktéri v oblasti vzdelávania 

 verejnosť 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ (H) ESO 4.8   (str. 424 P SK)  

PODPORA AKTÍVNEHO ZAČLENENIA S CIEĽOM PODPOROVAŤ ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ, 

NEDISKRIMINÁCIU A AKTÍVNU ÚČASŤ A ZLEPŠENIE ZAMESTNATEĽNOSTI, NAJMÄ V PRÍPADE 

ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN 

 rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch  

 inovatívne projekty v oblasti aktívneho začlenenia  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa  ESO 4.8: 
V zmysle zákona o službách zamestnanosti: 

 občan so zdravotným postihnutím 

 občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie 

 mladí dospelí 
V zmysle zákona o rodine: 

 rodiny 
V zmysle zákona o obetiach trestných činov: 

 obete násilia 
V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 seniori 
V zmysle zákona o používaní jazykov národnostných menšín: 

 príslušníci menšín 
V zmysle zákona o výkone trestu odňatia slobody: 

 osoby po výkone trestu 
V zmysle zákona o sociálnych službách: 

 osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením 

 príslušníci marginalizovaných komunít 

 seniori 
V zmysle Odporúčania Rady, ktorým sa stanovuje Európska záruka pre deti: 

 deti v núdzi 
Iné: 

 štátni príslušníci tretích krajín, vrátane migrantov 

 deti. 
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PRIORITA 4P8 POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNA DEPRIVÁCIA 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ SO (M)  ESO 4.13   (str. 457 P SK)  

RIEŠENIE MATERIÁLNEJ  DEPRIVÁCIE PROSTREDNÍCTVOM POTRAVINOVEJ  A/ALEBO ZÁKLADNEJ 

MATERIÁLNEJ POMOCI PRE NAJODKÁZANEJŠIE OSOBY VRÁTANE DETÍ A ZABEZPEČENIE 

SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ PODPORUJÚCICH ICH SOCIÁLNE ZAČLENENIE  

 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  

 

Hlavné cieľové skupiny špecifického cieľa SO (m): 

 najodkázanejšie osoby vrátane detí; 
Zdrojom informácií budú vždy aktualizované administratívne údaje Ústredia PSVR o poskytovaní pomoci v hmotnej 
núdzi. Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych 
služieb bez poskytovania stravy (napr. útulok). 

 rodiny s nezaopatreným deťmi; 

 osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii; 
Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z 
ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod 
úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny 
zasiahnuté živelnými pohromami, a pod. 

 ľudia bez prístrešia; 
Osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných 
životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi. Je to najmä 
osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako 
sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania. 

 iné odkázané osoby (napr. utečenci, ľudia postihnutí krízovou situáciou). 

 


