
1 

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/iii.1-podporujte-ucast-vsetkych-deti-hrach-rekreacnych-sportovych-kulturnych-aktiv.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/seminar/iii.1-podporujte-ucast-vsetkych-deti-hrach-rekreacnych-sportovych-kulturnych-aktiv.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/seminar/iii.2-zavedte-mechanizmy-ktore-podporuju-ucast-deti-rozhodovacom-procese.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/seminar/iii.2-zavedte-mechanizmy-ktore-podporuju-ucast-deti-rozhodovacom-procese.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/seminar/iii.2-zavedte-mechanizmy-ktore-podporuju-ucast-deti-rozhodovacom-procese.pdf


 

Odporúčané opatrenia: 

 
• Dostupnosť mimoškolských aktivít a priestorov na ich 

realizáciu 

• Podpora rodičovských zručností 

• Podpora komunitného dobrovoľníctva a solidarity 
medzi generáciami 

• Podpora účasti a zapájania detí do fungovania služieb 
ústretových k deťom 

• Podpora súdnictva ústretového k deťom 
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Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR III. pilier: Právo detí na účasť 
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Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt: KomPrax- Kompetencie pre prax 

 

Prijímateľ: IUVENTA 

Cieľové územie: celé územie SR okrem BSK 

Cieľové skupiny: lídri pre oblasť práce s mládežou; 
profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou, 
zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania 

Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR III. pilier: Právo detí na účasť 
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Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt: PRAKTIK - Praktické zručnosti 
cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou 

 

Prijímateľ: IUVENTA 

Cieľové územie: celé územie SR okrem BSK 

Cieľové skupiny: profesionálni a dobrovoľní 
pracovníci s mládežou 

Prezentujúci: 
Veronika Paľková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR III. pilier: Právo detí na účasť 
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Aktivity predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 

Národný projekt: Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti  

 

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny   

Cieľové územie: celé územie SR 

Cieľové skupiny: úrady práce, sociálnych vecí a 
rodiny, detské domovy a ich klienti  

Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR III. pilier: Právo detí na účasť 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt: Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti  

 

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Cieľové územie: viac a menej rozvinuté regióny 

Cieľové skupiny: úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 
a ich klient 

Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR III. pilier: Právo detí na účasť 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

Národný projekt:  Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti v zariadeniach  

 

Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Cieľové územie: viac a menej rozvinuté regióny 

Cieľové skupiny: detské domovy, krízové strediská a 
ich klienti  

Prezentujúci: 
Kristián Kovács, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR III. pilier: Právo detí na účasť 



8 

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  

 

III. pilier: Právo detí na účasť 
Prezentujúci: 
Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR 
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Aktivity nového programového obdobia 2014-2020 

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

 

Cieľové územie: Celé územie SR okrem BSK 

Cieľová skupina:  Obyvatelia marginalizovaných 
rómskych komunít  

 

III. pilier: Právo detí na účasť 
Prezentujúci: 
Lucia Rozkopálová, Ministerstvo vnútra SR 


