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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 525 
z 20. novembra 2018 

 

k Informácii o opatreniach na posilnenie uplatnenia 

marginalizovaných skupín na trhu práce  

 

 
Číslo materiálu: 39517/2018 

Predkladateľ: predseda vlády 

Vláda 

A. berie na vedomie 

A.1. Informáciu o opatreniach na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín 

na trhu práce s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády; 

B. konštatuje, že 

B.1. základom pre vymanenie sa obyvateľov marginalizovaných skupín 

z neutešených životných podmienok je uplatnenie sa dlhodobo 

nezamestnaných na trhu práce a tomu zodpovedajúca príprava na zamestnanie; 

C. ukladá 

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu 

C.1. rokovať s príslušným útvarom Európskej komisie ohľadom možnosti 

uvoľnenia čerpania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

z Operačného programu Ľudské zdroje Prioritná os 6 na účely budovania 

základných škôl 

 do 31. januára 2019 

C.2. zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu pre zabezpečenie udržateľnosti 

pomocných profesií financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov 

 do 30. novembra 2019 
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C.3. predložiť na rokovanie vlády správu o udržateľnosti pomocných profesií 

a krokoch k jej zvýšeniu, obzvlášť v nadväznosti na projekty končiace v roku 

2019 

 do 28. februára 2019 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

C.4. predložiť na rokovanie vlády schému priamej finančnej podpory firiem, ktoré 

zamestnajú ľudí zo zraniteľných skupín 

 do 28. februára 2019 

C.5. pripraviť návrh na úpravu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi smerujúc 

k ďalšiemu posilňovaniu motivačného princípu 

 do 15. decembra 2018 

C.6. predložiť na rokovanie vlády návrhy opatrení na podporu udržateľnej 

zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, niekoľkonásobne aktivovaných 

uchádzačov o zamestnanie 

 do 31. marca 2019 

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu 

C.7. predložiť analýzu o možnostiach prijímania žiakov špeciálnych základných 

škôl na štúdium učebných odborov stredných odborných škôl poskytujúcich 

nižšie stredné odborné vzdelanie 

 do 31. marca 2019 

C.8. vykonať priebežné hodnotenie experimentálneho overovania prijímania žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - variant A do učebných odborov 

nižšieho stredného odborného vzdelania 3178 F výroba konfekcie, 3383 F 

spracúvanie dreva, 3686 F stavebná výroba 

 do 30. septembra 2019 

C.9. pripraviť návrh novely školského zákona, ktorý s účinnosťou od 1. septembra 

2020 zavedie povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre každé 

dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 do 31. augusta 2019 

ministrovi spravodlivosti 

C.10. pokračovať v poskytovaní pomoci občanom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci 

a predložiť vláde návrh ďalších opatrení na odstránenie problémov v súvislosti 

s núteným výkonom exekučných titulov 

 do 28. februára 2019 
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ministerke vnútra 

C.11. pripraviť zámer výzvy na podporu zamestnanosti neaktívnych alebo 

nezamestnaných ľudí z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané 

osoby, formou asistencie pri pracovnom začleňovaní 

 do 30. júna 2019 

C.12. pripraviť zámer výzvy na podporu poskytovania asistenčných služieb 

zameraných na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich 

v prostredí MRK poskytovaných napríklad prostredníctvom pastorácie, 

mentoringu s cieľom ich sociálno-ekonomickej integrácie 

 do 30. júna 2019 

splnomocnencovi vlády pre rómske komunity 

C.13. poskytnúť súčinnosť podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu, 

ministrovi hospodárstva, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerke 

školstva, vedy, výskumu a športu, ministrovi spravodlivosti a ministerke vnútra 

pri plnení Návrhu opatrení na zlepšenie integrácie marginalizovaných 

rómskych komunít 

 priebežne, kontrolný termín k 31. decembru až do roku 2019. 

Vykonajú: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

minister spravodlivosti 

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 

ministerka vnútra 

splnomocnenec vlády pre rómske komunity 


