
 
Sektorový Operačný program Ľudské zdroje 

 
1. Rozvoj aktívnej politiky trhu práce  
 
1.1 Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov 
uchádzačov o zamestnanie - MPSVR SR  
1.1.1 Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti - MPSVR SR  
1.1.2 Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie - MPSVR SR  
 
1.2 Uľahčenie vstupu a návratu uchádzačov o zamestnanie na trh práce s osobitným dôrazom na 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom podpory tvorby pracovných miest a 
samostatnej zárobkovej činnosti - MPSVR SR  
 
1.3 Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu 
práce - MPSVR SR  
  
2. Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príleži tostí na trhu práce   
 
2.1 Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením - MPSVR SR  
Podpora zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnou exklúziou – MPSVR SR  
Podpora zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnou exklúziou – MŠ SR  
 
2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného 
a rodinného života - MPSVR SR  
Podpora rovnosti príležitosti pre ženy a mužov a súladu rodinného a pracovného života – MPSVR SR  
Podpora rovnosti príležitosti pre ženy a mužov a súladu rodinného a pracovného života – MŠ SR  
  
3. Zvýšenie kvalifikácie a adaptability pracovnej s ily a vstupujúcich na trh práce  
 
3.1 Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na 
vedomostiach - MŠ SR  
 
3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť 
kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov - MPSVR SR  
 
Koneční prijímatelia 3.1, 3.2  
 
Ministerstvo školstva SR;  priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR:  orgány štátnej správy v školstve;   
orgány a subjekty regionálnej a miestnej štátnej 
správy a samosprávy:  samosprávne kraje a miestna samospráva;  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad 
pre štátnu službu,  sociálni partneri; mimovládne organizácie;  základné školy,  stredné školy;  vysoké školy;  
profesijné organizácie ,asociácie a komory;  Slovenská živnostenská komora , štátne vzdelávacie inštitúcie; 
školské zariadenia, ktoré vykonávajú mimoškolskú činnosť a prácu s mládežou obdobne ako školy 
 
3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť 
kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov - MŠ SR  
 
3.3 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien v 
kvalifikačných potrieb trhu práce  
3.3.1 Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach - MŠ SR  
 
Koneční prijímatelia 3.3 
 
Ministerstvo školstva SR; Priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR; orgány štátnej správy v školstve; 
Orgány a subjekty regionálnej a miestnej štátnej správy a samosprávy; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 
základné a stredné školy; vysoké školy; štátne inštitúcie pôsobiace v systéme poradenstva; Pedagogicko-
psychologické poradne; mimovládne organizácie; profesijné organizácie, asociácie a komory; školské zariadenia, 
ktoré vykonávajú mimoškolskú činnosť a prácu s mládežou obdobne ako školy; 
 
3.3.2 Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce - MPSVR SR   
 


