
Oblasť stratégie Strategický cieľ Rezort Opatrenie Implementačný orgán

Medzisektorový 

prístup

1. Priechodnosť systémov vzdelávania MPSVR SR

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2014 – 2020 
MPSVR SR

ÚSVRK

Realizácia Národného  projektu „Vzdelávaním pedagogických 

zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, 2011-

2014 - ESF

MPC Prešov

ÚSVRK

Realizácia Národného projektu Inkluzívny model výchovy na 

predprimárnom stupni školskej sústavy (NP MRK2) – 2013-2015, ESF

MPC Prešov v spolupráci 

s ÚSVRK 

ÚSVRK

Realizácia Národného projektu Inkluzívne vzdelávanie PRINED – ESF- 

2014-2015

MPC Prešov v spolupráci 

s ÚSVRK 

ÚSVRK

Projekt EÚ Progres -Predškolské vzdelávanie "Investícia v rannom 

detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov 2013 - 2014 ÚSVRK

1. Orientácia na trhu práce MPSVR SR

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2014 – 2020 
MPSVR SR

3. Dôraz na odborné vzdelávanie MŠVVaŠ SR Zákon o odbornom vzdelávaní MŠVVaŠ SR MH SR

MŠVVaŠ SR

Zavádzanie prvkov duálneho vzdelávania v odbornom vzdelávaní a 

príprave MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

Vytvárajú sa zoznamy študijných odborov a učebných odborov, ktoré 

sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamy študijných odborov a 

učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby 

trhu práce MŠVVaŠ SR

MDVRR SR

Účasť svojich zástupcov v projektoch zameraných na rozvoj 

odborného vzdelávania a uplatnenia absolventov v praxi MDVRR SR

MDVRR SR

propagácia odborného vzdelávania: Mladý tvorca, TOP turistická 

destinácia, Maják pre dopravu MDVRR SR

ŽSK

odstraňovanie duplicity študijných a učebných odborov v rámci 

regiónov ŽSK

ŽSK

zriaďovanie Pilotných centier odborného vzdelávania a prípravy v ŽSK, 

atomizácia škôl podľa zamerania školy, ŽSK

4. Motivácia zamestnávateľov MH SR

Semináre pre zamestnávateľov o výhodách nového Zákona o 

odbornom vzdelávaní MHSR MŠVVaŠ SR

MPSVR SR

príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta

v prvom pravidelne platenom zamestnaní MPSVR SR

Sumár opatrení jednotlivých rezortov a sektorov k napĺňaniu Stratégie SR pre mládež 2014 - 2020

VZDELÁVANIE

ZAMESTNANOSŤ



MPSVR SR

Projekt „Praxou k zamestnaniu“, ktorého cieľom je získanie alebo 

zvýšenie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností 

nezamestnaných mladých ľudí MPSVR SR

1. Informácie o možnostiach MH SR Propagácia a podpora podnikania žien prostredníctvom mentoringu

SBA, Platforma žien 

Slovenska

2. Podnikateľská gramotnosť MH SR Program stimulácie mladých v kariérnej voľbe podnikateľa SBA

MH SR Vytvorenie Národného podnikateľského centra SBA CVTI

ŽSK

Projekt „YES – Youth Entrepreneurship Strategies - Výučba podnikania 

na stredných školách“ ŽSK

BSK

osvojenie si podnikateľskej gramotnosti študentov na školách   

(zapracovanie do vyučovacieho procesu, formou krúžkov) BSK

3. Podnikanie pre budúcnosť MH SR Schéma na podporu start-upov a mentoring SBA

MH SR

Twin entrepreneurs - workshopy, koučing, networking: Viedeň - 

Bratislava

SBA, Vienna business 

agency, ZMPS

1. Participácia moderne ŽSK Podpora obecných rád mládeže a mládežníckych parlamentov ŽSK

2. Rešpekt k mladým MŠVVaŠ SR podpora Študentskej rady vysokých škôl MŠVVaŠ SR ŠRVŠ

ŽSK

príprava Krajského stredoškolského parlamentu pre všetky stredné 

školy v Žilinskom kraji ŽSK

BSK

spolupráca s Radou mládeže Bratislavského kraja, hlavne vo 

vzdelávaní zástupcov ŽŠR BSK RMBK

4. Slovo mladým ŽSK

Zastúpenie mladých ľudí v Komisii školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK 

– člen s hlasovacím právom ŽSK RMŽK

5.Participácia on-line ŽSK

Prevádzkovanie portálov hovormeotom.rmzk.sk volby.rmzk.sk – 

zamerané na aktívne občianstvo mladých ľudí RMŽK ŽSK

2. Uznávanie prínosu mobilít MŠVVaŠ SR

príprave a uskutočňovaní programov medzinárodnej spolupráce vo 

vzdelávacej oblasti MŠVVaŠ SR VŠ

MK SR

projekt Dni tradičnej kultúry zameraný na neformálne vzdelávanie detí 

a mládeže zo SR, ČR a MR v oblasti tradičnej ľudovej kultúry NOC

1. Vzdelávanie v oblasti zdravia MZ SR Projekt "Bezpečný návrat domov" ÚVZ SR + RÚVZ v SR

MZ SR Program "Školské ovocie" ÚVZ SR + RÚVZ v SR MPRV SR

MZ SR Program "Školské mlieko" ÚVZ SR + RÚVZ v SR MPRV SR

MZ SR Interaktívne skupinové intervencie na školách ÚVZ SR + RÚVZ v SR

ZAMESTNANOSŤ

TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ

PARTICIPÁCIA

MLÁDEŽ A SVET

ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL



MK SR

Vypracovať metodické listy zamerané na problematiku zdravého 

životného štýlu a zdravia.

Realizovať koordinačný seminár a odborný seminár pre pracovníkov v 

kultúre o  uvedenej problematike.

NOC

ŽSK

Programy a projekty prevencie "Škola bez tabaku, alkoholu a drog" a 

pod. ŽSK MVO, KPZ ZA

BSK

školenia zodpovedných pracovníkov v protidrogovej prevencii k 

aktuálnej legislatíve a jej zapracovaniu do praxe BSK KR PZ BA

BSK Projekt „Rešpekt pre zdravie“ BSK RÚVZ BA

2. Spolupráca v zdraví MDVRR SR Osvetové a výchovné aktivity na zvyšovanie bezpečnosti na cestách BECEP MŠVVaŠ SR

ÚSVRK

Celoslovenský projekt Zdravé komunity  so zameraním na prevenciu a 

osvetu v oblasti zdravia v rómskych komunitách ÚSVRK

1. Mapovanie MPSVR SR

Stanoviť a realizovať dlhodobý plán výskumu problematiky násilia na 

deťoch MPSVR SR

ÚSVRK

Atlas rómskych komunít 2013 - zameraný na monitorovanie životných 

podmienok rómskej populácie ÚSVRK MPSVR SR, UNDP

2. Prevencia MPSVR SR
Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb pre obete domáceho násilia.

MPSVR SR

MPSVR SR

Národný koordinačný rámec pre riešenie násilia páchaného na deťoch

a zabezpečenie úloh koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o

právach dieťaťa
MPSVR SR

MV SR, MZ SR, 

MK SR, MŠVVaŠ 

SR, MS SR

MPSVR SR

Vytvárať miestnu koordinačnú platformu subjektov pôsobiacich v

oblasti násilia na deťoch MPSVR SR

MK SR

Realizovať celoštátnu postupovú čitateľsko-výtvarnú a literárnu súťaž 

pre rómske aj nerómske deti pod názvom FAREBNÝ SVET – 

COLORISKERI LUMA OZ Romano Kher

MK SR dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR

3. Nové služby MPSVR SR

Stimulácia komplexného vývoja dieťaťa do siedmich rokov jeho veku 

zameraná na deti, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného 

postihnutia, poskytovanie služieb krízovej intervencie a služba včasnej 

intervencie MPSVR SR

SOCIÁLNE ZAČLENENIE

ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL



MPSVR SR

Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením MPSVR SR

MPSVR SR Novela Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele MPSVR SR

DOBROVOĽNÍCTVO 1. Mladí v dobrovoľníctve MK SR

Vypracovať metodické listy zamerané na problematiku dobrovoľníctva

mládeže v kultúre, podporu ich zručností a uznávania ich zručností.

Realizovať koordinačný seminár a odborný seminár pre pracovníkov v

kultúre o  problematike dobrovoľníctva mládeže v oblasti kultúry
MK SR

1. Hodnota práce s mládežou MŠVVaŠ SR

Národný projekt Komprax na posilnenie uznávania prínosu práce s 

mládežou ako prostriedku na zvyšovanie zamestnateľnosti mládeže IUVENTA

VŠ, SŠ, 

samosprávy, 

zamestnávatelia, 

Americká 

obchodná 

komora

MŠVVaŠ SR

Vytvorenie novej profesie "pracovník s mládežou" v rámci Národnej 

sústavy povolaní IUVENTA

MPSVR SR, 

Trexima

3. Spoločenský dopad MDVRR SR Filatelistická olympiáda

MDVRR SR, Slovenská 

pošta

SOCIÁLNE ZAČLENENIE

PRÁCA S MLÁDEŽOU


