
Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

5. kolo
Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko



Blok 2

Aktívne začlenenie 
a dostupné služby



Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027

Časť I. Výber cieľov politiky súdržnosti
Dôvody intervencie - hlavné nedostatky/problémy (prečo je nutné smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. Popis priorít a opatrení
Prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať investície a opatrenia, ktoré povedú k eliminácii identifikovaných 

nedostatkov/problémov a očakávané výsledky, ktoré prinesie implementácia navrhovaných opatrení



Identifikácia investičných priorít

• Proces – participatívnosť, odbornosť

• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť:
• Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)
• Pozičný dokument Európskej komisie – Annex D
• Špecifické odporúčania Rady (CSR)
• Základné strategické dokumenty – EÚ, SR
• Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti 

EÚ na obdobie 2021 - 2027



Návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde +
Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele: (1/2)

ESF+ podporuje v oblastiach politiky, ako je zamestnanosť a pracovná mobilita, vzdelávanie a sociálne začlenenie, vrátane prispievania k 
odstraňovaniu chudoby, ďalej uvedené špecifické ciele, a tým prispieva aj k cieľu politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho 
piliera sociálnych práv“, ktorý je stanovený v článku [4] [VN]: 

i) zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ako aj 
neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva,  

ii) modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a 
podporu v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite, 

iii) podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti, zdravého 
a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny 
a aktívneho starnutia, 



Návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde +
Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele: (2/2)

iv) zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť 
nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností, 

v) podpora rovnakého prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora 
ich úspešného ukončenia, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu 
až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých a súčasné uľahčovanie vzdelávacej mobility pre všetkých, 

vi) podpora celoživotného vzdelávania, najmä pružných príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých s 
prihliadnutím na digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a nových požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčovanie 
zmien zamestnania a podpora pracovnej mobility, 

vii) podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti,

viii) podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia, 

ix) zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám, modernizácia systémov sociálnej 
ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a 
služieb dlhodobej starostlivosti, 

x) podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí, 

xi) riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane 
sprievodných opatrení. 





Návrh nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja
Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele:

„Sociálnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv“ (ďalej len „PO 4“) prostredníctvom:

i. zvyšovania účinnosti trhov práce a prístupu ku kvalitným pracovným miestam prostredníctvom rozvoja sociálnych inovácií 
a infraštruktúry;

ii. zlepšenia prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám vo vzdelávaní, odbornej príprave a celoživotnom vzdelávaní 
prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, a to aj posilňovaním odolnosti prostredníctvom rozvoja dištančného a online 
vzdelávania a odbornej prípravy;

iii. zvýšenia sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, migrantov a znevýhodnených skupín 
prostredníctvom integrovaných opatrení, vrátane bývania a sociálnych služieb;

iv. zabezpečenia rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a posilnenia odolnosti zdravotných systémov vrátane 
primárnej starostlivosti a podpora prechodu z ústavnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť;

v. posilňovania úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a spoločenských 
inováciách;



Annex D – Sociálnejšia Európa – Aktívne začlenenie a dostupné služby

• Potreby vysoko prioritných investícií sú určené s cieľom posilniť rovnaký a včasný prístup ku kvalitným, udržateľným a 
cenovo dostupným sociálnym a zdravotníckym službám, a to aj prostredníctvom infraštruktúry, a najmä:

• zabezpečiť prístup k systémom zdravotnej starostlivosti predovšetkým pre zraniteľné skupiny, konkrétne v rámci prevencie 
a primárnej starostlivosti s cieľom znížiť nerovnosti v oblasti zdravia,

• zlepšiť dostupnosť služieb dlhodobej starostlivosti pre staršie osoby a podporovať aktívne a zdravé starnutie,

• riešiť nedostatky v počte povolaní v zdravotníctve pri zohľadnení regionálnych rozdielov,

• podporovať integrované opatrenia aktívneho začleňovania, a to aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce a 
personalizovaných služieb pre znevýhodnené osoby vrátane poskytovania potravinovej a základnej materiálnej pomoci 
najodkázanejším osobám,

• podporovať prechod od ústavnej starostlivosti ku komunitným alebo rodinne založeným službám v prípade osôb so 
zdravotným postihnutím, ako aj detí v štátnej ústavnej starostlivosti,

• predchádzať bezdomovectvu a vylúčeniu z bývania a znižovať ho, a to aj prostredníctvom sociálneho bývania,

• zabezpečiť potrebnú podporu a atraktívnosť povolaní sociálnych pracovníkov.



Annex D – Sociálnejšia Európa – Aktívne začlenenie a dostupné služby

• Prioritné investičné potreby sú určené s cieľom podporovať sociálno-ekonomickú integráciu aj prostredníctvom 
infraštruktúry, a najmä:

• zvýšiť prístup k hlavným verejným službám a inkluzívnemu sociálnemu bývaniu,

• odstrániť prekážky v prístupe k vzdelávaniu, zamestnateľnosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu v záujme začlenenia 
marginalizovaných občanov.



Základné podmienky
Základná podmienka Kritériá splnenia základnej podmienky Zodpoved

ný ÚOŠS

Národný alebo regionálny 

strategický politický rámec pre 

sociálne začlenenie a znižovanie 

chudoby

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický alebo legislatívny rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, 
ktorý zahŕňa:
1. analýzu založenú na dôkazoch o chudobe a sociálnom vylúčení vrátane chudoby detí, prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 

starostlivosti od útleho veku, bezdomovectva, priestorovej segregácie a segregácie vo vzdelávaní, obmedzeného prístupu k 
základným službám a infraštruktúre a špecifických potrieb zraniteľných osôb v každom veku;

2. Opatrenia na predchádzanie segregácii a boj proti nej vo všetkých oblastiach vrátane sociálnej ochrany, inkluzívnych trhov práce a 
prístupu zraniteľných ľudí vrátane migrantov a utečencov ku kvalitným službám.; 

3. opatrenia týkajúce sa prechodu od inštitucionálnej starostlivosti k starostlivosti na úrovni komunít;
4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci 

s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a relevantných organizácii občianskej spoločnosti.

MPSVR SR

Národný strategický politický 

rámec pre integráciu Rómov

Je zavedená národný strategický politický rámec pre inklúziu Rómov, ktorá zahŕňa:
1. opatrenia na urýchlenie integrácie Rómov, zabránenie segregácii a jej odstránenie, pričom sa zohľadní rodová dimenzia a situácia

mladých Rómov, a stanovia sa východiskové hodnoty, merateľné čiastkové ciele a cieľové hodnoty;
2. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie opatrení na integráciu Rómov;
3. opatrenia na uplatňovanie inklúzie Rómov na regionálnej a miestnej úrovni;
4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v úzkej spolupráci 

s rómskou občianskou spoločnosťou a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami, a to na regionálnej aj miestnej úrovni.

ÚSVRK SR

Strategický politický rámec pre 

zdravie a dlhodobú starostlivosť

Je zavedený národný alebo regionálny strategický politický rámec pre zdravie, ktorý zahŕňa:
1. mapovanie potrieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu s cieľom 

zabezpečiť udržateľné a koordinované opatrenia; 
2. opatrenia na zabezpečenie efektívnosti, udržateľnosti, dostupnosti služieb zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane osobitnej 

pozornosti venovanej osobám vylúčeným zo systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti; vrátane tých, ktorých je najťažšie 
dosiahnuť

3. Opatrenia na podporu komunitných a rodinných služieb prostredníctvom deinštitucionalizácie, vrátane prevencie a primárnej 
starostlivosti, domácej starostlivosti a komunitných služieb

MZ SR



Finančné zdroje, podmienky, alokácie

Európsky sociálny fond+

východisková alokácia SR:
2 404 mil. EUR

Tematická koncentrácia:
• Sociálne začlenenie - 25%
• Podpora osôb v hmotnej núdzi - 2%
• Podpora mladých ľudí - 10%

Európsky fond regionálneho rozvoja 

východisková alokácia SR :
8 117 mil. EUR
Tematická koncentrácia:
Rozvinutejší región 

CP 1 + CP 2 = 85 %
Menej rozvinutý región

CP 1    25 %
CP 2    30%

Príspevok EFRR k cieľom EÚ v oblasti zmeny 
klímy: 30%



Návrh priorít

Aktívne začlenenie a dostupné služby

• podpora rozširovania rodinných foriem náhradnej starostlivosti o deti, podpora zariadení sociálnych služieb zapojených do 
procesu deinštitucionalizácie pri tvorbe a implementácie transformačných plánov

• zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti, podpora sociálnej integrácie

• podpora sociálno-ekonomickej integrácie MRK

• podpora individualizovaného prístupu k osobám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením



Cieľ 4 – „Sociálnejšia Európa“

PRIORITA
Návrh ESF+ 
(ERDF) š.c.

Annex D/ 
CSR 

Priority
MF SR*

PVV
Stratégie/
záväzky SR

Prístup k zamestnanosti
4.1

✔
10 ✔ ✔ Akčný plán na posilnenie integrácie 

dlhodobo nezamestnaných na trh 
práce v Slovenskej republike Modernizácia služieb zamestnanosti 4.2 ✔ 8 ✔ ✔

Rodovo vyvážená participácia na trhu práce

Adaptácia zamestnávateľov a zamestnancov na 
technologické zmeny

4.3 ✔
8 ✔ ✔

Národná stratégia zamestnanosti

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie
4.4 - 4.6

✔ 11 ✔ ✔ Národný program rozvoja výchovy a 
vzdelávania 

Sociálne služby – deinštitucionalizácia, sociálna integrácia 
(materiálna deprivácia)

4.7, 4.9, 4.11
✔ 6 ✔ ✔

Národná rámcová stratéga podpory 
sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe 

Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných 
rómskych komunít 

4.8 ✔ 9 ✔ ✔ Stratégia SR pre integráciu Rómov

Dlhodobá starostlivosť - prepojenie sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti

4.9 ✔ 6 ✔ ✔
Strategický rámec starostlivosti o 
zdravie pre roky 2013 - 2030 

* škála 0 – 11 (najvyššia priorita)



Dôvody intervencie

 nepodarilo sa uspokojivo zabezpečiť prechod z ústavnej na domácu a komunitnú starostlivosť,

 rozsah komunitných sociálnych služieb je stále nedostatočný, nie sú dostupné všetkým cieľovým skupinám a chýba účinná
spolupráca medzi ich poskytovateľmi,

 absentuje koncept prepojenej dlhodobej (zdravotno-sociálnej) starostlivosti, vrátane posudkovej činnosti, ako aj optimálna sieť
zariadení poskytujúcich dlhodobú zdravotnú starostlivosť,

 nedostatočná zdravotná starostlivosť o krehké osoby s komplexnými problémami a s obmedzenou funkčnosťou,

 chýba personál v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, je nutné zatraktívniť povolania v týchto oblastiach a doplniť ambulantnú
sieť zdravotníckymi pracovníkmi, taktiež je potrebné zvýšiť počet lekárov a sestier zaradených do špecializačného štúdia,

 nedostatočný prístup k integrovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane starostlivosti o duševné zdravie, úroveň prevencie a edukácie
obyvateľstva je nízka,

 nízka účasť populácie na skríningu vybraných chorôb,

 chýbajú podporné mechanizmy zamerané na oblasť komunitného rozvoja,

 nízka dostupnosť sociálneho/cenovo dostupného a prístupného nájomného bývania,

 prístup k základnej infraštruktúre a technickej vybavenosti v lokalitách MRK je výrazne nižší ako v ostatnej populácii,

 rozsah sociálnych intervencií pri odstraňovaní najhorších foriem chudoby, materiálnej deprivácie a sociálneho vylúčenia nie je
postačujúci,

 chýba účinná ochrana znevýhodnených skupín pred diskrimináciou a nerovným zaobchádzaním.



Opatrenia

• Podpora existujúcich a vznik nových sociálnych služieb a 
odborných činností komunitného charakteru

• Podpora implementácie integrovaného a funkčného systému 
dlhodobej starostlivosti

• Zatraktívnenie zamestnania odborných zamestnancov v sociálnej 
a zdravotnej oblasti

• Zabezpečenie dostupnosti integrovanej zdravotnej starostlivostí a 
starostlivosti o duševné zdravie 

• dostupnosť všeobecných ambulancií pre deti, dorast a dospelých, 
ako aj neodkladnej zdravotnej starostlivostí v neatraktívnych 
mikroregiónoch. 

• Systematická osvetová, prevenčná a asistenčná práca v MRK 

• Pripravenosť zdravotníckeho personálu v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti obyvateľom MRK.

• Podpora osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ako 
aj na zlepšenie udržateľnosti bývania pre takto ohrozené osoby, 
vrátane detí a ľudí bez domova. 

Očakávané výsledky:

 nižší počet detí v ústavnej starostlivosti a vyšší podiel detí 
vychovávaných v rodinných formách náhradnej starostlivosti,

 zvýšenie kapacít špecializovaných bezpečných domoch pre ženy 
zažívajúce násilie a dostupné poradenstvo pre ženy a deti 
zažívajúce násilie, 

 posilnená sieť zariadení poskytujúcich ústavnú starostlivosť v 
oblasti dlhodobej starostlivosti

 doplnená sieť Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, 
vrátane ich vysunutých ambulancií a mobilnej služby

 lepšia kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti
 vytvorená sieť Centier duševného zdravia, 
 vyšší počet lekárov a sestier zaradených do špecializačného 

štúdia,
 vylepšovanie podmienok pre zdravie na komunitnej úrovni v 

MRK,
 lepší prístup obyvateľov oddelených a segregovaných MRK k 

sociálnej infraštruktúre a zvýšenie hygienických štandardov ich 
bývania,

 nižší počet dospelých osôb a detí ohrozených rizikom chudoby a 
sociálneho vylúčenia,

 lepšia dostupnosť sociálnych služieb krízovej intervencie 



Ďakujeme za pozornosť


