
Informácia o operačných programoch  Slovenskej republiky pre štrukturálne 

a investičné fondy Európskej únie na nové programové obdobie 2014 - 2020 

 

 Dňa 20. júna 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou 

Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondoch v rokoch 

2014 - 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície 

v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Štrukturálne fondy a Kohézny fond 

predstavujú 13,7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. 

EUR a Európsky námorný a rybársky fond 16 mil. EUR. 

  V rámci nového programového obdobia budú v Slovenskej republike  podporené 

nasledovné oblasti:  

- Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie 

- Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť 

- Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce 

- Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov 

- Moderná a profesionálna verejná správa. 

 

Operačný program Ľudské zdroje  

 Operačný program Ľudské zdroje bude problematiku seniorov riešiť na základe 

výsledkov negociácií a technických rokovaní so  zástupcami Európskej komisie nepriamo 

v rámci Prioritnej osi Sociálna inklúzia. Podpora bude orientovaná na deinštitucionalizáciu 

sociálnych zariadení v rámci „Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb  

a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“ ako aj na „Národný akčný plán prechodu  

z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 

2015“ čo v praxi znamená, že o. i. bude postupne zvyšovaný podiel seniorov, ktorým budú 

poskytované sociálne služby v komunite  alebo  v  prirodzenom  domácom prostredí  

a to  ambulantnou  alebo terénnou formou na úrovni komunity.  

 V rámci prioritnej osi Zamestnanosť bude podporená nepriamo cieľová skupina 

seniorov v rámci národného projektu „Stratégia aktívneho starnutia na zvýšenie miery 

zamestnanosti a zníženie miery nezamestnanosti osôb vo vekovom rozpätí 50 až 64 rokov“. 

Cieľom investičnej priority je vytvorenie podmienok na lepší prístup k zamestnávaniu 

vybraných skupín, ktoré patria medzi najviac ohrozené skupiny na trhu práce a zabezpečenie 

podpory dochádzky za prácou, presťahovania sa za prácou, ako aj podpory dopravy  

do zamestnania s cieľom pozitívne ovplyvniť ponukovú stránku trhu práce.  

 V prioritnej osi Vzdelávanie bude podporovaná nepriamo cieľová skupina 

seniorov v rámci špecifického cieľa „Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania 

s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie“. 

Cieľom celoživotného vzdelávania je získavanie zručností potrebných pre trh práce  



pre ekonomicky aktívnych občanov vo veku od 20 do 64 rokov prostredníctvom formálneho, 

neformálneho a informálneho vzdelávania. 

 

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

 Zároveň bol vládou Slovenskej republiky schválený dňa 3. 9. 2014 Operačný 

program potravinovej a základnej materiálnej pomoci pre programové obdobie  

2014 - 2020. V rámci opatrenia 1. Poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov  

so sprievodnými opatreniami  sú  v bode II. definované ako koneční príjemcovia fyzické 

osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, nemajú príjem  

zo zárobkovej činnosti a je im poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi. V danom prípade  

sa môže jednať o osoby, ktoré sú v seniorskom veku, avšak žiadny starobný dôchodok nemajú 

a sú odkázané na pomoc štátu. 

V opatrení 3. daného operačného programu  Podpora distribúcie darovaných potravín budú 

partnerské organizácie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

distribuovať darované potraviny poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí neposkytujú 

sociálne služby za účelom dosiahnutia zisku. V dôsledku  toho budú nepriamo podporení 

seniori, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb v daných zariadeniach.  

V prípade konečných príjemcov - príjemcov starobných a invalidných dôchodkov a osôb  

s ťažkým zdravotným postihnutím išlo k 31. 4. 2014 o 11 576 osôb, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek, 9 177 osôb, ktoré sú invalidné,  a o 5 370 osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Podpora zabezpečenia potravín prispeje k zníženiu ich ekonomického zaťaženia. 

Zdôrazňujeme, že ide o viacnásobne znevýhodnené skupiny, jednak z hľadiska príjmu,  

ale najmä z hľadiska ich nepriaznivého zdravotného stavu, veku, existujúcich spoločenských 

bariér a podobne. Situácia týchto osôb je prítomnosťou uvedených faktorov značne 

komplikovaná a možnosti riešenia ich hmotnej núdze sú tým taktiež významne limitované. 

 

Integrovaný regionálny operačný program  

 Vnútorná stratégia Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 

(ďalej len „IROP“) je založená na koncepte rozvoja konkurencieschopnosti, kľúčových 

výziev a príležitostí jednotlivých regiónov Slovenskej republiky, a to podporou štyroch 

nasledovných faktorov zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné 

služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku  

a v mestách. 

V rámci IROP ide o prioritnú os č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

službám. Intervencie navrhované v rámci tejto prioritnej osi budú mať pozitívny dopad  

na rozvoj kvality života a ľudských zdrojov, a to aj vo vzťahu k seniorom.  



Tematický cieľ č. 10 tejto prioritnej osi je zameraný na podporu infraštruktúry vzdelávania 

na každom jeho stupni, vrátane celoživotného vzdelávania. Hlavným cieľom podpory  

je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. 

V rámci tematického cieľa č. 9 tejto prioritnej osi sú cieľovou skupinou, okrem detí 

a mladých dospelých, rodín a zdravotne postihnutých, aj seniori a ich rodiny. Mnohí seniori  

sa z rôznych dôvodov ocitajú vyčlenení na okraji spoločnosti, nútení žiť izolovane 

v inštitucionálnych zariadeniach znemožňujúcich plnohodnotný a nezávislý život. Hlavným 

zámerom podpory je zlepšenie sociálnej infraštruktúry a docieliť návrat (resp. zotrvanie) 

týchto obyvateľov, ohrozených sociálnym vylúčením a prípadne chudobou, späť do komunity, 

ktorá umožní plnohodnotný život každého z nich.   

Súčasne sa cieľovou skupinou v rámci  tematického cieľa č. 9 tejto prioritnej osi stáva celá 

populácia Slovenskej republiky, ktorá bude beneficientom aktivít v oblasti zdravotnej 

starostlivosti. Keďže jednou z príčin a zároveň dôsledkom sociálnej exklúzie je zlý zdravotný 

stav obyvateľstva,  je nevyhnutné zabezpečiť dostupnú, kvalitnú a udržateľnú zdravotnú 

starostlivosť. Tú je možné dosiahnuť reformnou modernizáciou súčasnej zdravotníckej 

infraštruktúry a integrovaním zdravotnej starostlivosti.   

 

Program rozvoja vidieka  

 V rámci Programu rozvoja vidieka na programové obdobie 2014 – 2020 budú 

podporované aj činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu seniorov,  

a to v rámci fokusovej oblasti 6A – „Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých 

podnikov, ako aj vytvárania pracovných miest“. V rámci danej oblasti je podpora zameraná  

na činnosti  spojené s cieľovou skupinou seniori, napr. terapie (hipoterapia, animoterapia),  

vytvorenie denných centier, programy pre aktívnu činnosť, zriadenie internetových centier  

a podobne, ktoré prispejú k lepšiemu začleneniu tejto skupiny obyvateľov  

do spoločenského života na vidieku.  Podopatrenie – „Podpora investícií do vytvárania 

a rozvoja nepoľnohospodárskych činností“ dopĺňa, resp. nadväzuje na podporu v oblasti 

zamestnanosti v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020, čím nepriamo 

prispieva aj k tvorbe/udržaniu pracovných miest. 

 

 

 

 

 


