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ZHRNUTIE PRE OBČANOV 

 

Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) bol s podielom čerpania na alokácii za 

EU zdroj vo výške 63,57% aj v roku 2021 na tretej pozícii spomedzi operačných programov 

Partnerskej dohody, v čerpaní finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.  

 

Európska únia na podporu obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19, vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a na prípravu zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva 

vyčlenila dodatočné zdroje formou vykonávacieho opatrenia na poskytovanie pomoci 

(REACT-EU). V rámci REACT-EU boli pre OP ĽZ na rok 2021 pridelené prostriedky vo 

výške 316 832 573 €. Boli vytvorené nové prioritné osi 8 a 9.  

PO9 je technická pomoc, určená na krytie nevyhnutných výdavkov RO a SO.  

 

PO8 REACT-EU voľne nadväzuje na doterajšiu štruktúru a zameranie OP, bez delenia územia 

krajiny na menej a viac rozvinutý región, s vlastným súborom merateľných ukazovateľov. 

Umožňuje realizáciu opatrení zameraných na podporu trhu práce, zvyšovania zručností, 

vzdelávania, sociálnych a zdravotných služieb, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako 

aj na zabezpečenie asistenčných a iných podporných činností pre osoby, ktoré najviac zasiahli 

dopady krízy spôsobenej šírením pandémie.  

Nábeh PO8 v roku 2021 predstavujú štyri výzvy na DOP a 11 vyzvaní na NP. 

 

K 31.12.2021 bolo zazmluvnených 3797 projektov (projekt BFC1 je započítaný v PO3 aj 

v PO4), z toho bolo 226 mimoriadne ukončených (MiU), ktoré neprispeli k implementácii, 1 

MiU prispel k implementácii, a 794 projektov bolo riadne ukončených (RU) (zmeny stavov 

zaznamenané do ITMS2014+ po 31.12.2021 nie sú zohľadnené). K 31.12.2021 bolo v realizácii 

ešte 2776 projektov, z nich 37 malo realizáciu pozastavenú. 

Brutto zazmluvnenie k 31.12.2021 za EU zdroj bolo 3 162 588 103,50 €, 107,94% z alokácie, 

bez nečerpaných zdrojov RU projektov a bez MU projektov bolo netto zazmluvnenie 

2 900 737 259,74€, teda 99% z alokácie. 

 

Na poslednom MV z decembra 2021 bolo uvedené, že intervencie budúceho programového 

obdobia musia byť v súlade s plnením troch národných cieľov vymedzených na základe EÚ 

cieľov do roku 2030, v kontexte Akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv, a to v 

oblasti znižovania chudoby alebo sociálneho vylúčenia, zvýšenia účasti dospelých na 

vzdelávaní a v oblasti zvýšenia miery zamestnanosti obyvateľov vo veku od 20 do 64 rokov1.  

Aby nedošlo k prerušeniu intervencií medzi programovými obdobiami, prebiehajú rokovania o 

výraznejšom nadčerpaní OP ĽZ v tomto programovom období. 

Bola tiež vyzdvihnutá celková úspešnosť SR v čerpaní ESF, výzvou naďalej zostáva čerpanie 

finančných prostriedkov EFRR v prospech MRK. OP ĽZ sa nachádza na najvyššej priečke a v 

najlepšej kondícii dosahovania z hľadiska úrovne čerpania. Úrovňou čerpania 63,57% je nad 

úrovňou priemeru všetkých členských štátov. Zostávajúca suma, ktorú je v rámci 

certifikačného orgánu potrebné schváliť v rokoch 2022 – 2024, je v sume 1 mld. 67,44 mil. €. 

 

V roku 2021 bol v rámci PO1, PO3, PO5, PO8  zaznamenaný nárast čerpania približne o 20% 

z alokácie na prioritnú os.  

V PO6, s nárastom čerpania o 7,7%, bol percentuálny podiel spolufinancovania zo strany 

prijímateľov nahradený zo štátneho rozpočtu pre oblasti riešenia dostupnosti vody 

                                                 
1Vymedzenie slovenských národných cieľov do roku 2030 v kontexte Akčného plánu na realizáciu EPSP schválila 

vláda SR na svojom rokovaní 12. januára 2022 . Uznesenie vlády SR č. 13/2022. 
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a kanalizácie. Opatrenie vstúpilo do platnosti od októbra 2021. MF SR zároveň pre nové 

programové obdobie podporuje nulové spolufinancovanie zo strany prijímateľa pre oblasti 

MRK.  

Z hľadiska finančných nástrojov bola v PO6 schválená druhá tranža v objeme 2,88 mil. €. 

 

Ďalšie informácie o finančných nástrojoch možno nájsť na adresách: 

SIH  

Priame investície : https://www.sih.sk/stranky/investicie/priame 

Investície cez finančných sprostredkovateľov : https://www.sih.sk/investicie/investicie-cez-

financnych-sprostredkovatelov/slovenska-zarucna-a-rozvojova-banka-prsl 

https://www.sih.sk/investicie/investicie-cez-financnych-sprostredkovatelov/towarzystwo-

inwestycji-spoleczno-ekonomicznych-tise 

výročné správy : https://www.sih.sk/stranky/o-nas/dokumenty 

 

 

Rok 2021, resp. stav k 31.12.2021 po jednotlivých osiach: 

 

V rámci  PO1 „Vzdelávanie“ bolo v roku 2021 dosiahnuté zazmluvnenie 95,69% a čerpanie 

46,99% z alokácie. Celkovo bolo zazmluvnených 1176 projektov, 28 v roku 2021, 282 

projektov je riadne ukončených. 

Vyhlásená nová výzva a vyzvanie sa sústredili na: 

- podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania; 

- zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách, vrátane 

zlepšenia dostupnosti vzdelávania. 

 

V rámci PO2 „Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí“ bolo dosiahnuté 

zazmluvnenie 119,73% a čerpanie 97,23%. Celkovo bolo zazmluvnených 34 projektov, 7 z 

nich je riadne ukončených.  

V roku 2021 nebolo vzhľadom na vyčerpanie prostriedkov vyhlásené nové vyzvanie, či výzva. 

K 31.12.2021 bolo v realizácii 5 národných a 5 dopytovo-orientovaných projektov. 

 

V rámci  PO3 „Zamestnanosť“ bolo dosiahnuté zazmluvnenie 102,46% a čerpanie 78,72%. 

Celkovo bolo zazmluvnených 569 projektov, 3 v roku 2021. Riadne ukončených je 48 

projektov.  

Nové vyzvania na národné projekty boli zamerané na podporu udržania zamestnanosti v 

základných umeleckých školách a podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability 

existujúcej pracovnej sily na zmenené podmienky prostredníctvom cieleného vzdelávania. 

Vzdelávacie kurzy v rámci celoživotného vzdelávania sa javia ako kľúčový mechanizmus na 

udržanie konkurencieschopnosti osôb na trhu práce vzhľadom na neustále silnejúci tlak na 

flexibilitu a adaptabilitu. Rovnako je zacielené aj zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR 

SR, kde príprava vyzvania pre tento NP prebehla v roku 2020. 

 

V rámci PO4 „Sociálne začlenenie“ bolo dosiahnuté zazmluvnenie 110,06% a čerpanie 65,79% 

z alokácie. Celkovo bolo zazmluvnených 463 projektov, 21 v roku 2021, 13 je riadne 

ukončených.  

Dve výzvy na DOP a jedno vyzvanie na NP, vyhlásené v roku 2021, sa zamerali na dostupné 

bývanie, podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb a podporu sociálneho 

začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. 

 

V rámci PO5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“ bolo dosiahnuté 

zazmluvnenie 97,95% a čerpanie 59,72% z alokácie. Celkovo bolo zazmluvnených 452 

projektov, 57 v roku 2021 a 215 projektov je riadne ukončených.  

https://www.sih.sk/stranky/investicie/priame
https://www.sih.sk/investicie/investicie-cez-financnych-sprostredkovatelov/slovenska-zarucna-a-rozvojova-banka-prsl
https://www.sih.sk/investicie/investicie-cez-financnych-sprostredkovatelov/slovenska-zarucna-a-rozvojova-banka-prsl
https://www.sih.sk/investicie/investicie-cez-financnych-sprostredkovatelov/towarzystwo-inwestycji-spoleczno-ekonomicznych-tise
https://www.sih.sk/investicie/investicie-cez-financnych-sprostredkovatelov/towarzystwo-inwestycji-spoleczno-ekonomicznych-tise
https://www.sih.sk/stranky/o-nas/dokumenty
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V roku 2021 bola vyhlásená 1 výzva, s cieľom podporiť programy vzdelávania a starostlivosti 

v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiaci rozvoj rodičovských 

kompetencií. 

 

V PO6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

bolo dosiahnuté zazmluvnenie 84,07% a čerpanie 25,62%. Celkovo bolo zazmluvnených 737 

projektov, 204 v roku 2021, 214 projektov je riadne ukončených.  

Dve výzvy na DOP, vyhlásené v roku 2021 sú zamerané na zlepšené formy bývania pre obce s 

prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci Iniciatívy Catching up – Regions, 

a na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemných komunikácií).  

 

V rámci novej PO8 REACT-EU bolo za prvý rok dosiahnuté zazmluvnenie 76,48% a čerpanie 

23,85% z jej alokácie. Celkovo bolo v roku 2021 zazmluvnených 343 projektov.  

Vyhlásené boli 4 výzvy na DOP a 11 vyzvaní na NP. Výzvy sú zamerané na neaktívnych 

mladých, na aktiváciu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, podporu opatrovateľskej služby 

a na zamestnanosť v prostredí MRK, prostredníctvom miestnej občianskej poriadkovej služby. 

Vyzvania sa orientujú na posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania, 

zmiernenie dopadu CVD na vzdelávací proces na 2. stupni základných škôl, poradenstvo pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, bezplatné dlhové poradenstvo, finančnú podporu 

zamestnancov sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

rodinné a individuálne poradenstvo a psychologické služby, na overenie modelu centier práce 

s mládežou, CVD pomoc, odbornú prax pre študentov sociálnej práce a psychológie 

a vytvorenie agentúry integrovanej starostlivosti. 

 

 

Iniciatívy a stratégie na ktorých sa podieľame: 

 

V súlade s Iniciatívou EK pre zaostávajúce regióny (Catching up regions):  

V rámci PO8 REACT-EU SO MŠVVŠ SR spustil NP 312082BGH4 Posilnenie regionálneho 

riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom ku zlepšeniu kvality, atraktivity 

a k vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji, ktorý usiluje najmä o prepojenie 

vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a o zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do 

tvorby a inovácie obsahu vzdelávania, o zlepšenie dostupnosti odborného vzdelávania 

a prípravy pre všetky skupiny žiakov, vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a 

znevýhodnených skupín, ako i žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.  

Uvedený NP  má za cieľ vytvoriť na území Banskobystrického samosprávneho kraja 

prostredníctvom odpilotovania inovačných procesov na ôsmich stredných odborných školách 

(vybraných na riadiacom výbore CuRI) moderný, dostupný a flexibilný regionálny vzdelávací 

priestor v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, s dôrazom na identifikované a očakávané 

budúce potreby regionálneho/miestneho trhu práce, podporu regionálnych firiem a 

celoživotného vzdelávania, prostredníctvom spolupráce všetkých relevantných aktérov a 

fungujúcej siete stredných odborných škôl.  

 

V rámci činnosti siete riadiacich orgánov programu ESF krajín Dunajskej stratégie za rok 

2021 začala realizácia projektu podporeného programom Európskej komisie (EK) 

„Zamestnanosť a  sociálne inovácie 2014 – 2020“ (EaSI) na vytvorenie Kompetenčných 

centier pre sociálne inovácie v členských krajinách EÚ.  

MPSVR ako riadiaci orgán pre Európsky sociálny fond (ESF) implementuje nadnárodný 

projekt s názvom „Social Innovation Plus – Competence Centres (SI PLUS)“ v rámci konzorcia 

s partnermi z Rakúska (AT), Maďarska (HU) a Bulharska (BG) v období od mája 2021 do apríla 

2023.  
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S využitím nadnárodných synergií medzi jednotlivými krajinami a vzájomného učenia sa chce 

Európska komisia posilniť spoluprácu medzi zložkami ESF a EaSI v budúcom programe ESF+. 

Za účelom posilnenia spolupráce v tejto prípravnej fáze programovania boli identifikované 

oblasti, ktoré plánujú jednotlivé krajiny v budúcnosti podporiť, a v ktorých by mohla prebehnúť 

výmena úspešnej praxe medzi krajinami. 

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-

inovacie/  

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-

socialne-inovacie/dokumenty/factsheet.pdf 

  

 

 

Príklady dobrej praxe 

 

PO1 Vzdelávanie 

 

Prijímateľ:  Základná škola, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča 

Názov:  Šanca pre kvalitnejšie vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

ITMS kód:  312011J390 (RU 5.11.2021) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky:  165 960 € 

 

Cieľom projektu bolo zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským 

neúspechom a utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie 

rovnakého prístupu ku vzdelaniu.  

Prvá hlavná aktivita projektu s názvom „Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa 

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením“ sa zameriavala na činnosť dvoch asistentov učiteľa 

zamestnaných na plný úväzok primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP). Cieľom bolo utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na 

uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Druhá hlavná aktivita projektu s názvom „Podpora inklúzie prostredníctvom špeciálnych 

pedagógov“ bola zameraná na činnosť dvoch špeciálnych pedagógov zamestnaných na plný 

úväzok primárne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárne pre 

všetkých žiakov školy, ktorí potrebovali pomoc špeciálneho pedagóga. Cieľovou skupinou 

projektu boli primárne žiaci so ŠVVP, sekundárnou cieľovou skupinou všetci ostatní žiaci 

školy, ktorí potrebovali pomoc členov inkluzívneho tímu. 

 

Základnú školu navštevuje v súčasnosti 804 žiakov, pedagogický zbor tvorí 65 pedagogických 

zamestnancov a 1 školský špeciálny pedagóg. Z celkového počtu žiakov je 64 žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o žiakov s rôznym druhom zdravotného 

znevýhodnenia. Okrem týchto žiakov je na škole 16 žiakov, ktorým boli na základe vyšetrenia 

v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vytvorené odporúčania pre 

výchovno-vzdelávací proces, a to v záujme zachovania optimálneho rozvoja schopností a 

osobnosti žiaka.  

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/
https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/dokumenty/factsheet.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/narodne-kompetencne-centrum-socialne-inovacie/dokumenty/factsheet.pdf
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Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské 

Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti žiakov  

ITMS kód projektu: 312011R540 (aktivity projektu ukončené 29.9.2021) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky: 156 984,49 € 

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie študijných 

výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, čo vytvára 

predpoklad na ďalšie vzdelávanie a úspešné uplatnenie v živote.  

Hlavná aktivita projektu – „Mimoškolská činnosť - Tvorba učebných materiálov a realizácia 

krúžkov“ bola zameraná na činnosť šiestich pedagógov s cieľom tvorby učebných materiálov 

na šiestich krúžkoch pre žiakov 1 a 2 stupňa ZŠ. Obsahovo reflektovali moderné tendencie s 

prihliadnutím na prax. Žiaci si takto zvyšovali svoje kompetencie aj mimo klasického 

vyučovania. Zároveň boli vybavené učebne tak, aby boli tieto aktivity pre žiakov, čo 

najatraktívnejšie a aby vytvorené nové učebné materiály bolo možné využívať aj po ukončení 

realizácie projektu.  

Hlavná aktivita projektu s názvom Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

bola zameraná na podporu rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných 

zamestnancov. Prebehli tri školenia, kde učitelia nadobudli poznatky a skúsenosti vo využívaní 

modernej didaktickej techniky a v oblasti jazykových a IKT zručností.  
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PO2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Názov:  Absolventská prax štartuje zamestnanie 

ITMS kód:  312021A051 (aktivity projektu ukončené 31.8.2021) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky: 17 717 025 € 

 

Cieľom projektu bola podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti absolventov škôl 

prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností. 

 

Mladí ľudia vo veku do 29 rokov mnohokrát nemajú možnosť získať pracovné návyky a 

zručnosti nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce. Je to najmä z dôvodu, že sa im nepodarí 

ihneď po absolvovaní štúdia nájsť si zamestnanie. Zamestnávatelia vyhľadávajú pracovníkov s 

niekoľko ročnou praxou a skúsenosťami. Je veľmi dôležité, aby sa každému mladému občanovi 

poskytla možnosť rozvíjať svoje schopnosti a využiť svoj potenciál. Nezamestnanosť mladých 

môže vyústiť do dlhodobej nezamestnanosti, či pasivity. V rámci jednotlivých samosprávnych 

krajov stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za 

následok diferencovanú mieru nezamestnanosti, čo má vplyv na možnosť získania pracovných 

skúseností. 

Absolventská prax sa vykonáva najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov, bez možnosti jej 

predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok absolventskej 

praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ 

absolventovi školy potvrdenie o jej vykonaní, čo mu umožní prístup na pracovný trh. 

Zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie (UoZ) z 

oprávnenej cieľovej skupiny, bol poskytnutý finančný príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest. 

 

Príklad zamestnávateľa: Obec Tovarnianska Polianka 

Absolventka vykonávala absolvenstskú prax v profesii účtovník.  

V rámci administratívnych činností, ako sú triedenie pošty, archivácia dokumentov a mnoho 

ďalších súvisiacich aktivít, bolo súčasťou náplne práce aj vyhotovovanie mesačných výkazov 

pre mzdy vrátane dochádzky. 
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PO3 

PO3 Zamestnanosť 

 

Prijímateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Názov:  NP Prvá pomoc 

ITMS kód:  312031ARV2 (RU 30.3.2021) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky: 481 247 164 € 

 

NP Prvá pomoc bol zameraný na  stabilizáciu trhu práce a zmiernenie dopadov vyhlásenej 

mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na 

zamestnanosť a trh práce na území Slovenskej republiky, prostredníctvom finančnej podpory 

pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti 

prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva, alebo z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb, 

alebo výpadku subdodávateľov. Podpora zamestnávateľov na udržanie pracovných miest a 

SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti bola rozdelená podľa jednotlivých oblastí a 

podľa vecného zamerania do štyroch opatrení podľa konkrétnych opatrení prijatých uznesením 

Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci podľa aktuálne platných podmienok 

stanovených v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

zverejnených na www.pomahameludom.sk.  

Národný projekt Prvá pomoc podporil zachovanie tretiny pracovných miest na Slovensku  

Intervencia NP Prvá pomoc zároveň prispel k zmierneniu ekonomických dopadov na 

zamestnanosť. Počas obdobia mimoriadnej situácie a v období po jej skončení prispel k 

prevencii zvyšovania nezamestnanosti vzhľadom na skutočnosť, že bez tejto podpory by mohlo 

dôjsť k prepúšťaniu zo strany zamestnávateľov alebo k rušeniu prevádzok. Intervencia NP 

zároveň urýchlene podporila finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a 

zamestnancov, čím pôsobila preventívne a aktívne bránila kolapsu podnikateľského prostredia 

pre zachovanie stability a minimalizácie paniky.  

Pomoc v regiónoch bola implementovaná prostredníctvom ÚPSVR a 46 úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Projekt mal celoslovenskú pôsobnosť.  

Výsledky projektu: 

Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci: 
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 Celková cieľová hodnota 304 000 osôb 

 Skutočná dosiahnutá hodnota: 407 349 osôb 

Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo 

v rámci zmierňovania jej následkov: 

 Celková cieľová hodnota 380 000 osôb 

Skutočná dosiahnutá hodnota 447 521 osôb 
 

Webové sídlo projektu: www.pomahameludom.sk  

 

 

 
 

PO4 Sociálne začlenenie  
 

Prijímateľ:  OZ ŽENA V TIESNI 

Názov:  Násilie nie je mýtus 

ITMS kód:  312041P703 (projekt prebieha) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky: 199 909,67 € 

 

http://www.pomahameludom.sk/
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Cieľom projektu bolo poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie 

v rodinných vzťahoch a ich deťom, prostredníctvom špecializovaných a právnych služieb, 

prostredníctvom špecifického poradenstva, bezpečného priestoru, relevantných informácií a 

pomoci. 

Aktivity projektu boli zamerané na zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci pre cieľovú skupinu.  

Komplexná pomoc a ochrana bola determinovaná tromi aspektmi pomoci, a to ambulantným 

poradenstvom, krízovou linkou a on-line poradňou. Súčasťou projektu bolo obnovenie 

konzultačnej miestnosti a detského kútika, ktorý výrazne napomáha pri ambulantnom 

poradenstve. 

Hlavnou aktivitou projektu bola komplexná pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie 

v regióne Turca - Žilinského kraja. Za obdobie august 2018 až apríl 2021 bola poskytnutá  

pomoc a podpora prostredníctvom špecializovaného poradenstva, determinovane 

prostredníctvom  ambulantného poradenstva, krízovej linky a on-line poradne až 303 ženám, 

ktoré zažívajú násilie. Pomoc bola zameraná najmä na špecializované poradenstvo, krízovú 

intervenciu, manažment bezpečia, právnu pomoc a poradenstvo. 

 

 

 
 

 
 

 

PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

 

Prijímateľ:   Obec Málinec 

Názov projektu:  Miestna občianska poriadková služba Málinec 

ITMS kód:   312051S305 (aktivity projektu ukončené 30.6.2021, RU 14.3.2022) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky: 43 594,88 € 

 



Príloha 5 

10 

 

Cieľom projektu bolo v obci Málinec zabezpečiť komplexné poskytovanie sociálnych a 

asistenčných služieb prostredníctvom  činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby 

(MOPS), zameranej najmä na oblasti s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

(MRK). Zámerom  bolo posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, 

zníženie páchania protispoločenských konaní, udržanie verejného poriadku a štandardnej 

kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK. K prioritám patrilo 

najmä zabezpečenie ochrany verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov, 

protispoločenskej činnosti, protiprávnemu správaniu, ochrana súkromného a verejného 

majetku, ochrana životného prostredia, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, 

predovšetkým zabezpečiť bezpečnosť detí pri prechode cez cestu, najmä počas odchodu do a 

zo školy. Ďalšou úlohou činností MOPS bolo zabezpečiť pozitívny vplyv na MRK, širšiu 

verejnosť  a prostredie obce,  smerom k zbližovaniu a senzibilizácii verejnosti. Od realizácie 

projektu sa z dlhodobého hľadiska očakáva nielen zníženie kriminálnej, protispoločenskej a 

protiprávnej činnosti v obci, ale i zlepšenie vzájomných vzťahov medzi MRK a majoritou, 

zníženie stigmatizácie, getoizácie a samotnej segregácie Rómov.  

Pre implementáciu projektu obec zamestnala dvoch svojich obyvateľov, čím zvýšila 

zamestnanosť v komunite a súčasne  pomohla k zlepšeniu finančnej situácie v ich rodinách. 

Najväčším prínosom MOPS bolo  zabezpečenie pokojného bežného života v obci Málinec. 

Zlepšilo sa správanie najmä mládeže na verejných priestranstvách, kde predtým dochádzalo k 

vandalizmu a protispoločenskému správaniu. Zvýšila sa bezpečnosť pri škole a škôlke, kde 

členovia MOPS dohliadali na plynulosť dochádzky do školy, bezpečnosť na ceste a pod. Boli 

odhalené rôzne nelegálne skládky odpadu a iné porušenia ochrany životného prostredia. 

Poriadková služba taktiež dohliadala na pokojný priebeh vyplácania sociálnych dávok na pošte. 

V neposlednom rade bola nápomocná pri zabránení šíreniu paniky a dezinformácií po 

vypuknutí pandémie COVID-19. Občanov upozorňovala na dodržiavanie bezpečnostných 

nariadení, do domácností distribuovala informačné letáky o pravidlách 3R, dohliadala na 

dodržiavanie zákazu vychádzania počas núdzového stavu. 

Na základe pozitívnych skúseností s  činnosťou MOPS, sa obec plánuje zapojiť do nového 

projektu a naďalej poskytovať svojim občanom služby miestnej občianskej hliadky. 
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PO6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít 

 

Prijímateľ:  Obec Rankovce 

Názov:  Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Rankovce 

ITMS kód:  312061P064 (aktivity projektu ukončené 29.9.2021) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky:  97 741,68 € 

 

Hlavným cieľom projektu  bolo zabezpečenie prístupu ku zdroju pitnej vody za účelom 

vytvorenia lepších životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej 

rómskej komunity v obci Rankovce. Špecifický cieľ projektu  bol zameraný na rast počtu osôb 

MRK s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.  

Predmetom projektu  bolo :  

• výstavba výdajného automatu;  

• vybudovanie vodovodného systému pre záujmovú oblasť. 

 

Vďaka projektu má v súčasnosti 500 obyvateľov obce z MRK prístup k pitnej vode. Taktiež 

boli vytvorené 2 pracovné miesta. Prínosom projektu po jeho realizácií bude vyriešenie, resp. 

zabezpečenie prístupu ku kvalitnej vode pre príslušníkov MRK v osade. Budúcim 

prevádzkovateľom predmetu projektu bude obec Rankovce v zmluvnom vzťahu s 

certifikovaným správcom vodovodných sietí. Záručný servis na zakúpenú výdajnú technológiu 

bude zákonom stanovená lehota 2 roky. V pravidelných intervaloch určeným dodávateľom 

bude prebiehať kontrola funkčnosti výdajného automatu. Predmet projektu je taktiež poistený 

pre prípady stanovené Zmluvou o NFP. Taktiež bude vykonávaná pravidelná kontrola kvality 

vody a údržba i opravy príslušných zariadení zabezpečujúcich prístup k pitnej vode. Prevádzku 

výdajného automatu bude obec financovať z vlastného rozpočtu. Kompenzáciou za tento 

prístup je zabezpečenie kvalitných životných podmienok obyvateľstva tak rómskeho, ako 

i majoritného obyvateľstva. Zároveň pri financovaní prevádzky tohto projektu sa očakáva nie 

len skvalitnenie života rómskej komunity, ale aj skvalitnenie vzhľadu okolia ich obydlí, čo 

prispeje nielen ku skvalitneniu života obyvateľov celého regiónu, ale aj zníženiu tlaku na 

stigmatizáciu. 



Príloha 5 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ:  Obec Soľ 

Názov:   Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené 

podmienky bývania v obci Soľ 
ITMS kód:  312061Q333 (RU 15.12.2021) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky:  202 688,71 € 

 

Hlavným cieľom projektu „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre 

zlepšené podmienky bývania v obci Soľ“ je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k 

zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom intenzifikácie systému zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v obci. V rámci projektu sa realizovalo vybudovanie zberného dvora, 

vrátane obstarania vybavenia pre zberný dvor a vybudovania 3 stojísk lokalizovaných v osade 

MRK, na umiestnenie 6 ks veľkoobjemových kontajnerov pre zlepšenie systému nakladania 

s  komunálnym odpadom v obci, a predovšetkým v osade. Vybudovanie obecného zberného 

dvora umožní obyvateľom jednoduchšiu a komfortnejšiu možnosť odovzdať vyseparované 

zložky komunálnych odpadov aj vo väčšom množstve. 
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Prijímateľ:  Obec Hranovnica 

Názov:  Novostavba materskej školy v obci Hranovnica 

ITMS kód:  312061D404 (RU 14.12.2021) 

Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky:  622 970,00 € 

 

Predmetom projektu je vybudovanie novej a plne funkčnej materskej školy, ktorou obec 

podporí predškolskú prípravu detí, zabezpečí sa systematickosť predškolskej prípravy, deti 

nadobudnú sociálne a hygienické návyky a budú lepšie pripravené na výučbový proces na 

základnej škole. Potreby miestnej komunity v oblasti predprimárneho vzdelávania sa 

zabezpečili prostredníctvom výstavby novej materskej školy s kapacitou 96 detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Celková kapacita 96 detí je rozdelená do štyroch samostatných 

celkov po max. 24 detí. Na každom podlaží sú umiestnené dve samostatné oddelenia. Každé 

oddelenie pozostáva zo šatne pre deti, ktorá priamo nadväzuje na umyváreň s WC. Z umyvárne 

je vstup do herne a do stavebne oddeleného priestoru spálne. V herni sú navrhované pracovné 

kútiky, priestory na hranie, priestory pre spoločné aktivity a individuálnu činnosť. 

 

      


