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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/ii.2-zlepsite-vplyv-systemov-vzdelavania-rovnost-prilezitosti.pdf


 

Odporúčané opatrenia: 

 

• Dostupnosť a rovnosť vzdelávania pre všetkých 

• Tvorba inkluzívneho vzdelávacieho prostredia 

• Zníženie miery predčasného ukončovania školskej 
dochádzky 

• Posilnenie prístupu ku kvalitnej minimálnej 
kvalifikácii 

• Posilnenie profesijného profilu vzdelávacích 
povolaní 
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II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť 
príležitostí 

Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt: Vzdelávaním pedagogických 
zamestnancov k inklúzii MRK 

 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Cieľové územie: celé územie SR okrem BSK 

Cieľová skupina: žiaci zo SZP vrátane MRK, 
pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia 

 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť 
príležitostí 

Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt: PRINED - Projekt inkluzívnej 
edukácie 

 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Cieľové územie: celé územie SR okrem BSK 

Cieľová skupina: žiaci zo SZP vrátane MRK, 
pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia 

 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť 
príležitostí 

Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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Aktivity prechádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Dopytovo orientovaný projekt 
• Podpora čitateľskej gramotnosti 
• Tvorba/inovácia školských vzdelávacích 

programov 
• Podpora vzdelávania príslušníkov MRK 

prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk 
stredných odborných škôl 

• Podpora ďalšieho vzdelávania  
Cieľovú územie: celé územie SR okrem BSK 
Cieľová skupina: žiaci zo SZP vrátane MRK, 
pedagogickí zamestnanci 
 

Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť 
príležitostí 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: Škola otvorená všetkým 

 

Žiadateľ: Metodicko –pedagogické centrum 

Cieľové územie: celé územie SR okrem BSK 

Cieľová skupina: žiaci zo SZP vrátane MRK, rodičia, 
pedagogickí a odborní zamestnanci 

   

 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  2. Znížte nerovnosti v mladom veku investovaním do 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve 

Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: „Take away“ I. Fáza 

Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK 

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR /Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity  

Cieľové územie: všetky kraje okrem BSK 

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 

 

   

 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  2. Znížte nerovnosti v mladom veku investovaním do 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve 

Prezentujúci: 
Andrea Bučková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
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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 okrem BSK 

Cieľová skupina:  Deti a rodičia príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít  

 

II. pilier: Prístup k cenovo dostupným a kvalitným službám 
CIEĽ  2. Zlepšite vplyv systémov vzdelávania na rovnosť 
príležitostí 

Prezentujúci: 
Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR 


