
 

 

 
 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

ZOSÚLADENIE RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA 
 

 

Názov Operačného programu:   Ľudské zdroje  

Miesto realizácie projektu:   Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,  

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, 

Košický kraj 

 

Trvanie projektu:    od 01.09.2019 do 31.08.2022 

Výška nenávratného finančného príspevku:         11 055 163,39 EUR  

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvar.sk 

 

Cieľom projektu je zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť 

zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, ako aj osamelých rodičov starajúcich sa 

aspoň o jedno dieťa a ďalšie osoby, ktoré majú problémy pri zosúladení rodinného a pracovného života 

kvôli starostlivosti o závislých členov rodiny resp. domácnosti. 

 

Projekt sa zameriava na podporu  zamestnávateľov, ktorí realizujú opatrenia pomoci zosúladenia 

pracovného a rodinného života osobám z cieľovej skupiny prostredníctvom možnosti  návratu na trh 

práce formou zamestnania.  

 

Projekt je len jedným z celého radu opatrení podporujúcich zlepšenie podmienok pre zamestnanosť žien 

s opatrovateľskými povinnosťami. Iniciatíva Európskej komisie „Nový začiatok na riešenie problémov 

rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorým čelia pracujúce rodiny“ hovorí o 

niekoľkých pilieroch podpory zosúladenia rodinného a pracovného života, a to: 

 

1. Dostupné kvalitné služby starostlivosti o deti a závislých členov a členky rodiny.  

2. Rovnovážnejšie rozdelenie zodpovedností za chod rodiny a vyššie zapájanie otcov do 

starostlivosti o deti.  

3. Flexibilné formy práce.  

 

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov práce, sociálnych vecí a 

rodiny v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska. 

 

Cieľová skupina projektu: 
 

 UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov, 

 UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho 

starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 

ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti), 

 zamestnávatelia, SZČO. 



 

 

 
 

Hlavná aktivita Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života  

 

Aktivita je zameraná na poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľovi, ktorý vytvorí nasledovné 

flexibilné formy zamestnávania: 

 

 Pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce),  

 Delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce),  

 Domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce). 

 
Realizácia národného projektu prispeje najmä k: 

 

 zlepšeniu podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života,  

 zvýšeniu zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, ako aj osamelých rodičov 

starajúcich sa aspoň o jedno dieťa a ďalších osôb, ktoré majú problémy pri zosúladení rodinného 

a pracovného života kvôli starostlivosti o závislých členov rodiny resp. domácnosti.  

 

Projekt prispeje ku zmene postojov zamestnávateľov k matkám a pre nich vhodnej organizácii práce, 

kedy budú ochotnejší využívať flexibilné formy práce v súlade so Zákonníkom práce. Táto zmena 

postoja, kedy už rodičovstvo, a hlavne materstvo, už nebude znamenať znevýhodnenie, povedie k lepším 

podmienkam pre zamestnanosť matiek a osôb starajúcich sa o závislých členov a členky domácnosti. 

Projekt zároveň podporí rozvoj miestnej zamestnanosti a tiež prispeje k zníženiu regionálnych disparít na 

trhu práce.   

 

Získaním, resp. obnovením zručností sa zvýšia šance UoZ u podporených zamestnávateľov na získanie 

trvalého zamestnania. Predpokladáme, že v dôsledku realizácie projektu sa zamestná minimálne 1 000 

osôb s rodičovskými povinnosťami.  

 

Očakávanými výsledkami projektu sú: 

• Zvýšenie zamestnanosti matiek s deťmi do veku 6 rokov, 

• Zmena postojov zamestnávateľov pri zamestnávaní matiek malých detí, 

• Zníženie rodového rozdielu dopadu rodičovstva na zamestnanosť žien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
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