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Úvod 
 
Ciele seminára a cieľová skupina 
 
Cieľom je: 
 

 zvýšiť pochopenie štrukturálnych výziev a zvýšiť povedomie o existujúcich nástrojoch politík EÚ  

 informovať pracovníkov, najmä z ministerstiev, miestnych samospráv a mimovládnych 

organizácií, ktorí sú potenciálni žiadatelia o príspevok z fondov EÚ, o argumentoch uvedených 

v Odporúčaní Európskej komisie: „Investície do detí: Východisko z bludného kruhu 

znevýhodnenia“ a ukázať im osvedčené postupy investícií do detí, ktoré by mohli byť aplikované 

v priebehu programového obdobia 2014-2020.  

Kontext 
 
Vo februári 2013 prijala Európska komisia Odporúčanie „Investície do detí: Východisko z bludného 
kruhu znevýhodnenia“ ako súčasť Balíka sociálnych investícií. Odporúčanie pripomína, že investície do 
detí sú nielen spravodlivým, ale aj hospodárnym a efektívnym prístupom, prispievajúcim k dlhodobému 
rastu. Odporúčanie vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie a využívali príležitosti, ktoré poskytujú 
nástroje a fondy EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Integrovaného regionálneho 
operačného programu a Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Je to 
dôležité aj v kontexte toho, že sa členské štáty EÚ zaviazali vynaložiť aspoň 20% z finančnej alokácie 
ESF v rokoch 2014-2020 na projekty podporujúce sociálne začlenenie. 
 
Národné semináre iniciuje Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a sociálne 
začlenenie Európskej komisie vo vybraných členských štátoch, ktoré dostali Špecifické odporúčania 
(Country Specific Recommendations, CSR) zamerané na deti. 
 
Európska komisia v „Správe o krajine, Slovensko 2015“ vo svojom posúdení odporúčaní Slovenskej 
republiky za rok 2014 konštatovala, že sa dosiahol obmedzený pokrok pri zlepšovaní prístupu                          
k službám starostlivosti o deti, najmä pre deti do 3 rokov a obmedzený pokrok pri zlepšovaní prístupu             
k vysoko kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému a školskému vzdelávaniu.  
 
Rada EÚ odporučila Slovenskej republike (CSR 2015), aby prijala opatrenia s cieľom prijať dodatočné 
opatrenia na riešenie dlhodobej nezamestnanosti, a to zlepšením aktivačných opatrení, druhej šance 
na vzdelávanie a zavedením vysoko kvalitnej odbornej prípravy prispôsobenej potrebám jednotlivcov; 
zlepšiť motivačné opatrenia pre ženy, aby zostali v zamestnaní alebo sa do zamestnania vrátili, a to 
zlepšením poskytovania služieb starostlivosti o deti; zlepšiť odbornú prípravu učiteľov a atraktívnosť 
učiteľskej profesie, aby sa zvrátilo zhoršovanie študijných výsledkov; zvýšiť účasť rómskych detí            
v hlavnom vzdelávacom prúde a na vysoko kvalitnom vzdelávaní v ranom detstve. 
 
Seminár predstaví Odporúčanie Európskej komisie „Investície do detí: Východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia“, poukáže na benefity investícií do detí a vzájomne prepojí existujúce ukazovatele           
na úrovni EÚ. Zámerom seminára je poskytnúť priestor pre diskusiu o možnostiach získania podpory 
z fondov EÚ v novom programovom období. Účastníci budú vyzvaní, aby prezentovali svoje skúsenosti 
a podieľali sa na záveroch a odporúčaniach podujatia. 
 
Rokovací jazyk 
Seminár sa uskutoční v slovenskom jazyku s tlmočením do anglického jazyka a naopak. 
 
Kontakt na organizátora v SR: 
Spoločný sekretariát výborov 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Špitálska 4, 6, 8, 816 43  Bratislava 
tel.: 02/ 2046 3116 
e-mail: dusana.kurillova@employment.gov.sk 
registračný formulár: https://goo.gl/PYoDkz 

http://www.employment.gov.sk/spolocny-sekretariat-vyborov
mailto:dusana.kurillova@employment.gov.sk
https://goo.gl/PYoDkz
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Program 
9.00 -  9.30 Registrácia 

  

9.30 - 9.45 Otvorenie  

 Moderátorka 

Ľudmila MAJLATHOVÁ, Zastúpenie Európskej komisie v SR 

 Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR  

 Albert NÉMETH, generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ, MPSVR SR 

  

9.45 - 10.45 Úvod do témy 

 Moderátorka 

Ľudmila MAJLATHOVÁ, Zastúpenie Európskej komisie v SR 

 Predstavenie Odporúčania Európskej komisie: „Investície do detí: Východisko              

z bludného kruhu znevýhodnenia“ a jeho prepojenie na Špecifické odporúčania pre 

Slovensko, predstavenie prístupov EÚ a nástrojov politík  

Julius OP DE BEKE, Európska komisia (DG EMPL, Unit D2) 

 Benefity investícií do detí  

Maria HERCZOG, Eurochild 

 Investície do detí – Slovensko v európskom porovnaní 

Daniel GERBERY, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

 Diskusia 

  

10.45 - 11.00 Prestávka 

  

11.00 - 13.00 Možnosti investícií do detí prostredníctvom fondov EÚ 

 Moderátor 

Albert NÉMETH, generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ, MPSVR SR 

 Predstavenie dostupných finančných nástrojov nového programového obdobia  

Martin ORTH, Európska komisia (DG EMPL, Unit E5, Team Leader - SK desk) 

 

Operačný program ľudské zdroje: 

Albert NÉMETH, generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ, MPSVR SR 

 

Integrovaný regionálny operačný program: 

Milan ŽABKA, odbor riadenia operačných programov, MPRV SR  

 

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci: 

Ildikó POLAČEKOVÁ, riaditeľka, odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej 

politiky, MPSVR SR 
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 Možnosti využitia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pri 

implementácii troch pilierov Odporúčania Európskej komisie „Investície do detí: 

Východisko z bludného kruhu znevýhodnenia“ 

 

Sylvia PORUBÄNOVÁ, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

Kristián KOVÁCS, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Veronika PAĽKOVÁ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Edmund ŠKORVAGA, Ministerstvo zdravotníctva SR 

Lucia ROZKOPÁLOVÁ, Ministerstvo vnútra SR 

Andrea BUČKOVÁ, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

 Diskusia 

  

13.00 - 14.00 Obed 

  

14.00 – 15.30 Diskusia: Ako maximalizovať efekt dostupných finančných nástrojov pri 
napĺňaní Odporúčania Európskej komisie? 

 Moderátorka 

Sylvia PORUBÄNOVÁ, riaditeľka, Inštitút  pre výskum práce a rodiny 

 Aké sú poučenia z predchádzajúceho programového obdobia v kontexte napĺňania 
Odporúčania Európskej komisie? 

 Ako možno adresne zamerať projekty na ciele Odporúčania Európskej komisie? 

 Ako zachovať udržateľnosť v nadväznosti na ukončenie aktuálneho programového 
obdobia? 

 

15.30  Závery a odporúčania 

 

 


