
Operačný program potravinovej 
a základnej materiálnej pomoci 

 
(OP FEAD) 

 
 

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 



OP FEAD 

 OP FEAD bol schválený v r. 2014 

 Programové obdobie 2014 – 2020 

 Oprávnené výdavky 12/2013 – 12/2023 

 Riadiaci orgán – MPSVR SR 

 Certifikačný orgán – MPSVR SR 

 Orgán auditu – MF SR 

 Prijímateľ – ÚPSVR  

◦ ÚPSVR je zodpovedné za realizáciu opatrení OP 

FEAD a výkon SO najmä prostredníctvom PO. 



OP FEAD 

 Je  zameraný na zmiernenie potravinovej a 
materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v 
záujme zníženia celkového ekonomického 
zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa 
v systéme pomoci v hmotnej núdzi (PvHN). 

 

 V podmienkach SR je za potravinovú a 
materiálnu depriváciu považované najmä: 
o nedostatok potravín u príjemcov PvHN a osôb 

bez prístrešia, 

o nedostatok základných hygienických potrieb u 
príjemcov PvHN. 



OP FEAD 

 Poskytovanie potravinových a hygienických 
balíčkov, teplého jedla a podpora distribúcie 
darovaných potravín. 

 Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj 
sprievodné opatrenia (SO) poskytované 
kvalifikovaným pracovníkom partnerskej 
organizácie (PO), napr.: 
o pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, 

o poradenstvo o zdravej výžive a hygienických 
návykoch,  

o poradenstvo o nakladaní s potravinami a 
rodinnými financiami a i. 



Opatrenia OP FEAD 

 Opatrenie 1 Poskytovanie potravinových 
balíčkov so sprievodnými opatreniami ako 
nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

 

 Opatrenie 2 Poskytovanie teplého jedla so 
sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia 
potravinovej deprivácie 

 

 Opatrenie 3 Podpora distribúcie darovaných 
potravín 

 

 Opatrenie 4 Poskytovanie hygienických 
balíčkov so sprievodnými opatreniami ako 
nástroj riešenia materiálnej deprivácie 



Opatrenie 1  
Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými 
opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

Konečný príjemca (KP): 

 rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej sa poskytuje 
PvHN, 

 príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok 
na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej 
činnosti, 

 príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo 
zárobkovej činnosti, 

 príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorý nemá príjem zo zárobkovej činností,  

 prípadne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO.  

 



Opatrenie 1 
Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými 
opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

Dodávanie balíčkov: 

 ÚPSVR realizuje verejné obstarávanie (VO), ktoré sa 
bude počas implementácie OP FEAD opakovať. 

 ÚPSVR uzatvorí s dodávateľom zmluvu na 
skladovanie a distribúciu balíčkov min. na úroveň 
okresov. 

 Trvanie zmluvy bude časovo obmedzené na max. 4 
roky. 

 Minimálny obsah balíčka: múka, mlieko, ryža, 
cestoviny, cukor, šošovica, hrach, fazuľa,  konzerva 
ryby, konzerva paštéty, sušienky, paradajkový pretlak 
a olej. 



Opatrenie 1 
Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými 
opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

Distribúcia balíčkov: 
 ÚPSVR zverejní na svojej internetovej stránke výzvu na 

výber PO, ktorá sa bude počas implementácie OP 
opakovať. Výzva bude zverejnená aj na stránke MPSVR 
SR. 

 Distribúciu balíčkov z okresov do jednotlivých 
obcí/miest a výkon SO realizuje PO na základe 
uzatvorenej zmluvy o partnerstve s ÚPSVR. 

 Výber najvhodnejšieho miesta, formy a spôsobu 
distribúcie balíčkov je v kompetencii PO s ohľadom na 
špecifiká KP.  

 ÚPSVR uhradí PO 5 % paušálnej sadzby po vyzdvihnutí 
balíčkov PO od dodávateľa na pokrytie jej nákladov. 

 ÚPSVR uhradí PO 5 % paušálnej sadzby po distribúcii 
balíčkov KP za uskutočnenie SO. 



Opatrenie 2 
Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami 
ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

Konečný príjemca (KP): 
 KP je osoba bez prístrešia, ktorá nemá zabezpečené 

základné životné potreby , je v bezprostrednej núdzi, 
odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého 
jedla denne. Predovšetkým je to osoba, ktorá žije na 
ulici a nie sú jej poskytované sociálne služby v 
zariadeniach sociálnych služieb. 

 

 Identifikáciu KP vykoná PO.  

 

 Identifikačným kritérium pre PO bude požiadanie o 
teplé jedlo. 



Opatrenie 2 
Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami 
ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie 

Poskytovanie teplého jedla: 
 ÚPSVR zverejní na svojej internetovej stránke výzvu 

na výber PO, ktorá sa bude počas implementácie OP 
FEAD opakovať. 

 Výber najvhodnejšieho miesta, formy a spôsobu 
distribúcie teplého jedla je v kompetencii PO s 
ohľadom na špecifiká KP. 

 PO poskytuje teplé jedlo 3 x týždenne v období od 
15. októbra do 15. marca (plán). 

 PO vedie evidenciu o počte vydaných jedál. 

 ÚPSVR uhradí PO 5 % paušálnej sadzby po distribúcii 
teplého jedla KP za uskutočnenie SO. 



Opatrenie 3 
Podpora distribúcie darovaných potravín 

Konečný príjemca (KP): 
 Neziskoví poskytovatelia sociálnych služieb krízovej 

intervencie (napr. útulok, zariadenie núdzového bývania) 

 Zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately (napr. krízové alebo resocializačné stredisko, 
detský domov)  

Distribúcia darovaných potravín : 
 ÚPSVR zverejní na svojej internetovej stránke výzvu na 

výber PO, ktorá bude počas implementácie OP FEAD 
otvorená. 

 Úlohou PO bude distribúcia darovaných potravín do 
zariadení podľa zoznamu ÚPSVR.  

 ÚPSVR uhradí PO platbu za dopravu a/alebo skladovanie 
po preukázaní odovzdania darovaných potravín KP. 

 

 

 



Opatrenie 4 
Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými 
opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie 

 
Konečný príjemca (KP): 

 Primárne rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorej sa 

poskytuje PvHN, 

 Sekundárne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej 

alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia 

PO.  

 



Opatrenie 4 
Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými 
opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie 

Dodávanie balíčkov: 

 ÚPSVR realizuje verejné obstarávanie (VO), ktoré sa 

bude počas implementácie OP FEAD opakovať. 

 ÚPSVR uzatvorí s dodávateľom zmluvu na 

distribúciu a skladovanie balíčkov min. na úroveň 

okresov. 

 Trvanie zmluvy bude časovo obmedzené, najviac na 

4 roky. 

 Minimálny obsah balíčka: mydlo, šampón, zubné kefky, 

zubná pasta. 



Opatrenie 4 
Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými 
opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie 

Distribúcia balíčkov: 
 ÚPSVR zverejní na svojej internetovej stránke výzvu na 

výber PO, počas implementácie OP FEAD sa opakuje  

 Distribúciu balíčkov z okresov do jednotlivých 
obcí/miest a výkon SO realizuje PO na základe 
uzatvorenej zmluvy o partnerstve s ÚPSVR 

 Výber najvhodnejšieho miesta, formy a spôsobu 
distribúcie balíčkov je v kompetencii PO s ohľadom na 
špecifiká KP  

 ÚPSVR uhradí PO 5 % paušálnej sadzby po vyzdvihnutí 
balíčkov PO od dodávateľa na pokrytie jej nákladov. 

 ÚPSVR uhradí PO 5 % paušálnej sadzby po distribúcii 
balíčkov KP za uskutočnenie SO. 



Kritéria na výber PO 

Opatrenia 1, 2 a 4:  

• Dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov 

(zamestnanci, osoby na dohody o prácach mimo 

pracovného pomeru, dobrovoľníci). 

• Dostatočné skladovacie priestory. 

• Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie 

najmenej 1 rok. 



Kritéria na výber PO 

Opatrenia 1, 2 a 4:  

 Ak kritéria na výber PO splní viacero organizácií, 
uplatnia sa ďalšie kritéria:  

oKoľko kvalifikovaných pracovníkov má PO 

oAko dlho poskytuje PO neziskovú sociálnu službu 
krízovej intervencie 

oAko dlho používa PO pravidlá zisťovania spokojnosti 
klientov a podávania sťažností 

oAko dlho má a plní PO program supervízie 

Opatrenie 3: 

 Distribúcia najmenej 10 ton potravín počas 
posledných 2 rokov  

 

 

 

 

 



Ďakujeme za pozornosť 

             Ing. Mária Janečková                      Ing. Ivana Štefančíková 
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maria.janeckova@employment.gov.sk        ivana.stefancikova@employment.gov.sk 
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