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1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 

2. Poskytnite deťom primeranú životnú úroveň prostredníctvom 
kombinácie dávok 

1. Znížte nerovnosti v mladom veku investovaním do vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve 

2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť príležitostí 

3. Zlepšite schopnosť systémov zdravotníctva reagovať na 
potreby znevýhodnených detí 

4. Poskytujte deťom bezpečné, primerané bývanie a životné 
prostredie 

5. Zvýšte podporu rodiny a kvalitu alternatívnych modelov 
starostlivosti 
 

1. Podporujte účasť všetkých detí na hrách, rekreačných, 
športových a kultúrnych aktivitách 

2. Zaveďte mechanizmy, ktoré podporujú účasť detí  
v rozhodovacom procese, ktorý ovplyvňuje ich život 

II. pilier  
Prístup k 
cenovo 
dostupným a 
kvalitným 
službám  

III. pilier 
Právo detí na 
účasť 

I. pilier 
Prístup k 
primeraným 
zdrojom 
 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/seminar/i.1-podporte-ucast-rodicov-trhu-prace.pdf


 

Odporúčané opatrenia: 

 

• Odstraňovanie prekážok vstupu na trh práce 

• Podpora rodovej rovnosti na trhu práce a v rodine 

• Podpora opätovného začlenenia sa na trh práce po 
rodičovskej dovolenke 

• Dostupnosť služieb pre deti v ranom veku 

• Zosúladenie pracovného a rodinného života 
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I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 

Prezentujúci: 
Sylvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny 
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Prezentujúci: 
Sylvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt:  Rodina a práca 
 

Prijímateľ: Implementačná agentúra MPSVR SR 

Cieľové skupiny: 
- zamestnanci s rodinnými povinnosťami (najmä ženy s deťmi v predškolskom 
veku), 
-uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami,  
- záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, 
- uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní 
pracovného a rodinného života,  
- záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri 
zosúlaďovaní pracovného a rodinného života, 
- zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, malí a strední 
podnikatelia 

Cieľové územie:  celé územie SR okrem Bratislavského kraja 
 
 
 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Sylvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt:   Rodina a práca  II. 

 

Prijímateľ : Implementačná agentúra MPSVR SR 

Cieľová skupina: obdobná s NP Rodina a práca 

Cieľové územie: celé územie SR okrem 
Bratislavského kraja 

 

 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR 

Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt: Príspevok na služby 
starostlivosti o dieťa  

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Cieľové územie: 7 krajov mimo BSK 

Cieľová skupina: rodičia s rodičovskými 
povinnosťami, ktorí pre pracovné alebo 
vzdelávacie povinnosti nemôžu zabezpečiť 
osobnú starostlivosť o dieťa  

 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR 

Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt: Príspevok na služby 
starostlivosti o dieťa - BSK (dva projekty) 

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Cieľové územie: BSK 

Cieľová skupina: rodičia s rodičovskými 
povinnosťami, ktorí pre pracovné alebo 
vzdelávacie povinnosti nemôžu zabezpečiť 
osobnú starostlivosť o dieťa  

 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: Príspevok na starostlivosť  
o dieťa  

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Cieľové územie: menej rozvinuté regióny  

Cieľová skupina: zamestnanci a SZČO                    
s rodičovskými povinnosťami, študenti denného 
štúdia s rodičovskými povinnosťami  

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: Príspevok na starostlivosť  
o dieťa  

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Cieľové územie: viac rozvinutý región 

Cieľová skupina: zamestnanci a SZČO                    
s rodičovskými povinnosťami, študenti denného 
štúdia s rodičovskými povinnosťami  

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Dopytovo orientovaná výzva:  Podpora služieb 
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku (OP ĽZ) 

 

Cieľové územie: viac a menej rozvinuté regióny 

 

Cieľová skupina: subjekty poskytujúce služby 
starostlivosti o deti do troch rokov veku 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Dopytovo orientovaná výzva: Podpora služieb 
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku (IROP) 

 

Cieľové územie: viac a menej rozvinuté regióny 

 

Cieľová skupina: subjekty poskytujúce služby 
starostlivosti o deti do troch rokov veku 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: „Take away“ I. Fáza 
Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK 
 
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR /Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity  
 
Cieľové územie: Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj  
 
Cieľová skupina: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít,  
pedagogickí  zamestnanci / zamestnankyne, odborní  zamestnanci / 
zamestnankyne  pedagogicko-psychologických poradní, zamestnanci / 
zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s MRK, 
terénni  sociálni  pracovníci / pracovníčky, terénni pracovníci 
/pracovníčky,  
 
 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Dopytovo orientovaná výzva: Podpora výstavby 
a rekonštrukcie nových predškolských zariadení 
v obciach s prítomnosťou MRK 

 

Cieľové územie: Celé územie SR mimo Bratislavského 
kraja 

Cieľová skupina: Deti a rodičia príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít  

 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Dopytovo orientovaná výzva: Podpora 
modernizácie, rekonštrukcie a výstavby nových 
komunitných centier 

 

Cieľové územie: Celé územie SR mimo Bratislavského 
kraja 

Cieľová skupina:  Obyvatelia marginalizovaných 
rómskych komunít  

 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 
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Prezentujúci: 
Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR 

Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Dopytovo orientovaná výzva: Podpora 
rekonštrukcie a výstavby priestorov subjektov 
sociálnej ekonomiky  

 

Cieľové územie: Celé územie SR mimo Bratislavského 
kraja 

Cieľová skupina:  Obyvatelia marginalizovaných 
rómskych komunít  

 

I. pilier  -  Prístup k primeraným zdrojom 
CIEĽ 1. Podporte účasť rodičov na trhu práce 


