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                    Obsah 



OP Ľudské zdroje - spoločný programový dokument Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 
Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v 
oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej 
inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce. 

 

 Cieľ OP - Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich 
plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej 
situácie 
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                    Úvod do OP ĽZ 



Multifondový OP - podpora bude poskytovaná z prostriedkov ESF, ERDF, 
Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a z prostriedkov štátneho 
rozpočtu 

 

 PO Vzdelávanie (MŠVVaŠ SR) 

 PO Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí(MPSVR SR) 

 PO Zamestnanosť (MPSVR SR) 

 PO Sociálne začlenenie (MPSVR SR) 

 PO Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MV SR) 

 PO Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK (MV SR) 

 PO Technická pomoc 
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                    Architektúra OP 



Alokácia - 2 204 983 517 EUR(EÚ zdroj)  
 
 Vzdelávanie - 458 746 509 EUR  
 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - 194 350 518 EUR 
     (z toho 72  175 259 IZM) 
 Zamestnanosť - 795 924 737 EUR 
 Sociálne začlenenie Integrácia marginalizovaných rómskych komunít - 294 

699 291 EUR 
 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít - 139 MEUR  
 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK - 243 662 462 EUR 
 Technická pomoc – 78 600 000 EUR 

 
 z toho podpora BSK - 57 280 250 EUR 
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                    Alokácia OP 



 Zosúladenie/prispôsobenie vzdelávania s potrebami trhu práce 

 Ciele a prioritné oblasti RIS3 SK sa premietnu do všetkých podporených 
oblastí vzdelávania  

 

 zvýšenie podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia detí a 
žiakov- nedostatočné využívanie získaných vedomostí v bežnom a 
praktickom živote, rozsah ekonomického a podnikateľského myslenia aj vo 
väzbe na finančnú gramotnosť nereflektuje na aktuálne požiadavky 

 podpora duálneho vzdelávania a atraktivity odborného vzdelávania 

 Podpora cvičných firiem  
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                    Synergie a doplnkovosť OP ĽZ s OPVaI 

oblasť vzdelávania 



 podpora bakalárskych profesijne orientovaných študijných programov a 
študijných programov v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

 podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v 
rámci vyššieho vzdelávania 

 podpora a popularizácia štúdia STEM a IT 
 zvýšenie spolupráce centier prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru, zameraných na 

riešenie konkrétnych úloh a zadaní z praxe – skvalitnenie obsahu a procesu 
vzdelávania 

 zlepšenie podpory ľudského kapitálu na VŠ a vo výskume –podpora mobility a 
vzájomnej výmeny doktorandov medzi jednotlivými ústavmi SAV, univerzitami a 
výskumnými inštitúciami v SR ako aj v zahraničí 

 zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania 
 vytvorenie systému kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, 

neformálneho a informálneho vzdelávania (validácia výsledkov) 
 odborné (profesné) vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie osôb 

zúčastnených na CŽV 
 
 
 
 
 

30. 1. 2015 7 

                    Synergie a doplnkovosť OP ĽZ s OPVaI 

oblasť vzdelávania 



 podpora prostredníctvom príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť 
 udržateľnosť pracovných miest alebo SZČ 
 poradenstvo zamerané na základné administratívne kompetencie 

(legislatívne predpisy, ktoré sa týkajú podnikania a východiská k tvorbe 
podnikateľského plánu) 

 školenia a tréningy pre podporu tvorby nových pracovných miest formou 
samozamestnania a zamestnávania zo strany MSP 

 predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania, 
vytvárania podnikov vo väzbe na (regionálne) potreby trhu práce  

 podpora miestnych a regionálnych iniciatív a ich prístupu k tvorbe 
udržateľných pracovných miest a samozamestnávaniu 

 zvýšenie zručností pre adaptabilitu pracovníkov a prispôsobenie 
zamestnancov, podnikov a podnikateľov zmenám vrátane lepšej identifikácie 
sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej 
pracovnej sile prostredníctvom NSP 
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                    Synergie a doplnkovosť OP ĽZ s OPVaI 

oblasť zamestnanosti 



 zvýšenie možností mladých ľudí pre uplatnenie sa na trhu práce - pomoc a 
podpora mladým NEET pri začatí podnikania prostredníctvom inovatívnych 
start-up-ov a pomoc pri samozamestnávaní resp. vytváranie partnerstiev so 
subjektmi pôsobiacimi v start-up odvetviach vo forme gestorstva 

 zvýšenie zastúpenia žien v ekonomických rozhodovacích pozíciách a medzi 
podnikateľmi (na jednu ženu podnikateľku pripadajú 3 muži podnikatelia) 

 zvýšená miera inovácií v podnikateľskom prostredí v obciach s prítomnosťou 
MRK 

 podpora sociálnych inovácií – sociálne začlenenie cieľovej skupiny 

 podpora sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní 
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                    Synergie a doplnkovosť OP ĽZ s OPVaI 

oblasť zamestnanosti 



 

Ďakujem za pozornosť 
 
 

    02/59374 182  
 
   veronika.palkova@minedu.sk 
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