Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
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OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ
A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie č. 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
Cieľ opatrenia
− zvyšovanie zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti
Rámcové aktivity
1. Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti
2. Aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti
3. Aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou
4. Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Definovanie oprávneného územia
− celé územie Slovenska okrem Bratislavského kraja
Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov.
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
- občianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách;
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž;
- Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK);
- Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú založené podľa
iného zákona než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú založené podľa iného zákona
než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
- odborové zväzy,
- UNDP (United Nations Development Programme),
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti a personálne poradenstvo.
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Opatrenie č. 1.2 „Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania“
Cieľ opatrenia
− tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja
podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu na zmenené
podmienky, kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest, zvyšovanie zručností pre
adaptabilitu pracovníkov a na vznik a prispôsobenie sa podnikateľov a podnikov.
Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora

adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a

regiónov
2. Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov a SR
3. Podpora cielených služieb pre podniky/ zamestnávateľov a SZČO
4. Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových
pracovných miest v nových podnikoch

Definovanie oprávneného územia
− celé územie Slovenska okrem Bratislavského kraja
Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov.
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
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- občianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách;
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov obchodný zákonník,
alebo založené podľa zákona NR SR č.455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní;
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž;
- Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK);
- Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú založené podľa
iného zákona než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú založené podľa iného zákona
než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
- odborové zväzy,
- UNDP (United Nations Development Programme),
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti a personálne poradenstvo.
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Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie č. 2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“
Cieľ opatrenia
− podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti
(sociálnych služieb a opatrení a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup
ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do
spoločnosti sociálnoprávnej ochrany
2. Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a
udržania sa na trhu práce
3. Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie
zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

Definovanie oprávneného územia
− celé územie Slovenska okrem Bratislavského kraja
Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení
neskorších predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov,
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
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- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/ 1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/ 1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
- občianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z. z. o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/ 2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z.
neinvestičných fondoch,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách;
- záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s § 20f až 20i a nasl.
Občianskeho zákonníka,
- zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník
alebo založené podľa zákona NRSR č.455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní.
- iné organizácie a to:
- Slovenský Červený kríž,
- UNDP (United Nations Development Programme),
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností §6, ods. 1,
písm. h), k),
- partnerstvá,
- inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov.
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Opatrenie č. 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Cieľ opatrenia
− zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva
Skupiny oprávnených aktivít
1. Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie s výrazným zacielením a osoby vzdialené od trhu práce s
osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít
2. Podpora

tvorby

nových

pracovných

miest

vrátane

projektov podpory

samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre
túto rámcovú aktivitu)
3. Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy,
získanie odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity
4. Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre
zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na
starších zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním
5. Podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu
práce

Definovanie oprávneného územia
− celé územie Slovenska okrem Bratislavského kraja
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Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov,
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- občianske združenie v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z. z. o združovaní
občanov;
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch,
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách,
- záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s §20 písm. F
Občianskeho zákonníka (nepodliehajúce ustanoveniu §1 písm. a) zákona o štátnej
pomoci),
- zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov obchodný zákonník
alebo založené podľa zákona NR SR č.455/1991 Zúz. o živnostenskom podnikaní,
- záujmové združenia právnických osôb, založené podľa § 20 písm. f) Občianskeho
zákonníka, podliehajúce ustanoveniu §1 písm. a) zákona o štátnej pomoci
- agentúry dočasného zamestnávania, ak spĺňajú podmienky podľa bodu 1) a
vykonávajú činnosť podľa ust. § 3 ods. (2) písm. b) Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov“
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž,
- UNDP (United Nations Development Programme),
- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.
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o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK),
- regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú založené podľa
iného zákona než je zákon FZ ČSFR č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú založené podľa iného zákona
než je zákon FZ ČSFR č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník,
- odborové zväzy,
- neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti a personálne poradenstvo,
- inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných a pilotných projektov
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Opatrenie č. 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Cieľ opatrenia
− riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a
skvalitňovania služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného
života.
Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými
povinnosťami
2. Aktivity zamerané na udržanie kontaktu s pracoviskom a profesionálnych
zručností počas neprítomnosti na trhu práce z dôvodu plnenia rodinných
povinností
3. Aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s
rodinnými povinnosťami
4. Podpora udržania osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce poskytovaním
inovatívnych programov zo strany zamestnávateľov

Definovanie oprávneného územia
− celé územie Slovenska okrem Bratislavského kraja
Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov,
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov,
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- základné školy
- stredné školy
- verejné a štátne vysoké školy
- špeciálne školy
- štátne vzdelávacie inštitúcie (Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o
zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v
znení zákona č. 70/1997 Z. z.),
- školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
(Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v
znení neskorších predpisov),
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie,
- občianske združenie v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z. z. o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách,
- mimovládne organizácie zriadené v súlade so zákonom č. 116/1985 Zb. o
podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Slovenskej republike v
znení neskorších predpisov,
- mimovládne organizácie zriadené v súlade so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č.
394/2000 Z. z,
- záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s § 20f až 20i a nasl.
Občianskeho zákonníka,
- zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov obchodný zákonník,
alebo založené podľa zákona NRSR č.455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní.
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž, Zákon NRSR č. 84/1994 Z. z. o Červenom kríži a o
ochrane znaku a názvu Červeného kríža,
- UNDP (United Nations Development Programme),
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- Neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti a personálne poradenstvo,
- regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú založené podľa
iného zákona než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú založené podľa iného zákona
než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
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- odborové zväzy,
- Slovenská živnostenská komora,
- inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov.
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Prioritná os č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a
budovanie kapacít v BSK
Opatrenie č. 3.1 „Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s
osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť“
Cieľ opatrenia
− riešenie problémov BSK na trhu práce, a to najmä tvorbou vhodných podmienok na

udržanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručnosti zamestnancov a
zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky.
Skupiny rámcových aktivít
1. Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti
2. Aktivity zamerané na modernizáciu verejných služieb zamestnanosti
3. Aktivity zamerané na zlepšovanie mobility za prácou
4. Aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany pri práci

Definovanie oprávneného územia
− Bratislavský samosprávny kraj, podpora bude zameraná na tvorbu pracovných miest

v tých okresoch (na úrovni LAU I – okresy Pezinok, Malacky a Senec), kde je
vykazovaná vyššia miera nezamestnanosti ako priemerná úroveň v BSK.
Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov,
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
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- občianske združenie v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z. z. o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z.
neinvestičných fondoch,
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách,
- záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s § 20f – 20i a nasl.
Občianskeho zákonníka,
- zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov obchodný zákonník,
alebo založené podľa zákona NRSR č.455/ 1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní,
- regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú založené podľa
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú založené podľa zákona FZ ČSFR
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž,
- UNDP (United Nations Development Programme),
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK),
- regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú založené podľa
iného zákona než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrum (BIC) pokiaľ sú založené podľa iného zákona
než je zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- odborové zväzy,
- neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti a personálne poradenstvo,
- inštitúcie, ktorú sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov.
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Opatrenie č. 3.2 „Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie
pracovného a rodinného života v BSK“
Cieľ opatrenia
− podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych
služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú
prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do
spoločnosti
2. Aktivity zamerané na podporu komunít a služieb starostlivosti zamerané na
podporu plnenia základných funkcií

rodiny pre vytvorenie plnohodnotných

podmienok na uplatnenie sa členov rodiny na trhu práce
3. Aktivity na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry pre vstup a udržanie sa na
trhu práce
4. Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie
zmeny v rámci miestnych spoločenstiev
5. Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v
oblasti sociálnej inklúzie
6. Podpora programov zameraných na poskytovanie služieb zamestnanosti a
vzdelávania pre zamestnancov ohrozených
7. hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a
zamestnancov s nízkym vzdelaním a na boj proti diskriminácii na pracovnom
trhu
8. Aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s
rodinnými povinnosťami
9. Podpora uľahčenia vstupu, integrácie a udržania rodičov na trhu práce s
rešpektovaním princípov rovnosti príležitostí pri prijímaní do zamestnania
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10. Podpora mechanizmov predchádzania a eliminácie rodovej nerovnosti na trhu
práce

Definovanie oprávneného územia
− Bratislavský samosprávny kraj.
Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie,
- občianske združenie v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z. z. o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách,
- inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov,
- zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov obchodný zákonník,
alebo založené podľa zákona NRSR č.455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní,
- regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC), pokiaľ sú založené podľa
zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- podnikateľské informačné centrá (BIC) pokiaľ sú založené podľa zákona FZ ČSFR
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- partnerstvá.
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž,
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- UNDP (United Nations Development Programme)
- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- odborové zväzy,
- neštátne subjekty poskytujúce služby zamestnanosti a personálne poradenstvo.
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Opatrenie č. 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK
Cieľ opatrenia
− zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy a
mimovládnych neziskových organizácií
Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných
verejnou správou
2. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných
neziskovými organizáciami
3. Získavanie, šírenie a rozvoj poznatkov o zamestnanosti, sociálnom vylúčení,
chudobe a sociálnych službách v priamej spojitosti s praktickým využitím
poznatkov
4. Vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality
5. Výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie

Definovanie oprávneného územia
− Bratislavský samosprávny kraj.
Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení
neskorších predpisov, vrátane ich partnerov v projekte
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/ 1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC, zákon NRSR č. 302/ 2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch),
- inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie,
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- občianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 Z. z. o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách,
- záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s §20f -20i a nasl.
Občianskeho zákonníka,
- inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov,
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž,
- UNDP (United Nations Development Programme),
- subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
- Konfederácia odborových zväzov, odborové zväzy
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Opatrenie č. 3.4 „Technická pomoc“
Cieľ opatrenia
− zabezpečenie implementácie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a administratívne štruktúry
zodpovedné za realizáciu operačného programu, zabezpečením publicity
komunikácie s EK, ako aj s prijímateľmi
Skupiny oprávnených aktivít
Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy:
Prioritná téma 85 – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit
Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
Definovanie oprávneného územia
−

Bratislavský samosprávny kraj

Oprávnení prijímatelia
− Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
− Sociálna implementačná agentúra
− Fond sociálneho rozvoja.
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Prioritná os č. 4 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej
správy“
Opatrenie č. 4.1 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a
neziskovými organizáciami“
Cieľ opatrenia
− riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy a neziskových
organizácii
Skupiny oprávnených aktivít
1. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných
verejnou správou
2. Podpora fungovania inštitúcií na proklientsky orientovaný systém v rátane
ďalšieho vzdelávania
3. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných
neziskovými organizáciami

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie Slovenska okrem BSK

Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov, vrátane ich partnerov v projekte,
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
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- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- občianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 o združovaní
občanov,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 o
neziskových organizáciách,
- záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s § 20f – 20i a nasl.
Občianskeho zákonníka,
- účelové zariadenie cirkvi v súlade so zákonom SNR č. 308/1991 Zb. o slobode
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona z 31.
októbra 2000 číslo 394/2000 Z. z., napr. Slovenská katolícka charita, Evanjelická
diakonia a pod.,
inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov,
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž,
- Konfederácia odborových zväzov, odborové zväzy,
- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
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Opatrenie č. 4.2 „Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre
MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky“
Cieľ opatrenia
−

riešenie problémov súvisiacich s plnením úloh verejnej správy a neziskových
organizácií

Oprávnené aktivity
1. Vykonávanie komplexných auditov pred zavedením systému riadenia kvality
2. Výber systému riadenia kvality v podmienkach organizácie
3. Zavedenie a aplikovanie systému riadenia kvality

Definovanie oprávneného územia
−

celé územie Slovenska okrem BSK

Oprávnení prijímatelia
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, zriadené v súlade so zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení a doplnení neskorších
predpisov,
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení doplnení neskorších
predpisov,
- vecne príslušná sekcia MPSVR SR
- obce a mestá, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- združenia miest a obcí, založené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, Občianskym zákonníkom č. 40/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a v
súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.,
- VÚC a úrady samosprávneho kraja, zákon NRSR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
- občianske združenia v súlade so zákonom FZ ČSSR č. 83/1990 o združovaní
občanov pôsobiace v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky,
- nadácie založené v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
pôsobiace
v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky,
- neinvestičné fondy, založené v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Z. z. o
neinvestičných fondoch pôsobiace v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky,
- neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z o
neziskových organizáciách pôsobiace v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky,
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- inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov,
- záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s § 20f – 20i a nasl.
Občianskeho zákonníka,
- iné organizácie, a to:
- Slovenský Červený kríž;
- Konfederácia odborových zväzov, odborové zväzy,
- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
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Prioritná os č. 5 Technická pomoc
Cieľ prioritnej osi
− zabezpečiť efektívnu implementáciu OP, v súlade s nárokmi kladenými na riadenie a
administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu OP.
Pre oblasť TP sa uplatňujú tieto prioritné témy:
Prioritná téma 85 – Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit
Prioritná téma 86 – Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
Definovanie oprávneného územia
− celé územie Slovenska okrem BSK
Oprávnení prijímatelia
− Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
− Sociálna implementačná agentúra
− Fond sociálneho rozvoja
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