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2. PREHĽAD O REALIZÁCII

2.1. Informácie o realizácii programu na základe spoločných ukazovateľov pre 
čiastočne alebo úplne dokončené operácie.

V roku 2016 riadiaci orgán a certifikačný orgán pokračovali v aktivitách začatých 
v roku 2015 za účelom ukončenia procesu určenia riadiaceho orgánu a certifikačného 
orgánu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. 
marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „nariadenie 
č. 223/2014“).

2. mája 2016 bol riadiacemu orgánu a certifikačnému orgánu doručený Zápis z overenia 
splnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení 
príčin ich vzniku a zohľadnenia odporúčaní č. A 729 K 4344 z 29. apríla 2016 a 23. 
mája 2016 Stanovisko nezávislého auditného subjektu k OP FEAD ("bez výhrad") zo 4. 
mája 2016.

Dátum a spôsob určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu riadiaci orgán 
oznámil Európskej komisii 27. mája 2016 prostredníctvom IS SFC2014.

V roku 2016 boli v rámci jednotlivých opatrení vykonané tieto aktivity:

1. Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami 
ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie a Opatrenie 4. Poskytovanie 
hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenie 
materiálnej deprivácie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako prijímateľ pokračoval v procese verejného 
obstarávania dodávateľa potravinových a hygienických balíčkov, do ktorého sa 
prihlásili dvaja uchádzači.  Výsledok verejného obstarávania bol uchádzačom oznámený 
31. marca 2016. Po uplynutí lehoty na uplatnenie revízneho postupu prijímateľ v zmysle 
systému riadenia a kontroly predložil riadiacemu orgánu podklady z verejného 
obstarávania na kontrolu pred podpisom zmluvy 20. apríla 2016 a následne 17. mája 
2016 riadiaci orgán ukončil výkon administratívnej finančnej kontroly verejného 
obstarávania a oznámil prijímateľovi výsledok kontroly. Prijímateľ s vybraným 
dodávateľom potravinových a hygienických balíčkov uzavrel rámcovú dohodu 7. júna 
2016 na 4 roky.

Prijímateľ v roku 2016 pokračoval aj v aktivitách v oblasti výberu partnerských 
organizácií. Podmienky výberu partnerskej organizácie sú stanovené v operačnom 
programe. 31. marca 2016 bolo ukončené druhé kolo výzvy na výber partnerských 
organizácií. 11. apríla 2016 bolo zasadnutie komisie na výber partnerských organizácii, 
ktorá vyhodnotila zaslané prihlášky a ukončila proces výberu. Prijímateľ s vybranými 
partnerskými organizáciami uzavrel zmluvy o partnerstve 7. júna 2016 na 4 roky. 
Vybrané boli 3 partnerské organizácie, a to Slovenský Červený kríž, Slovenské 
katolícka charita a Charita svätej Alžbety, ktoré spolu pokryli celé územie Slovenska 
(79 okresov, 2 933 obcí). Slovenský Červený kríž realizoval poskytovanie pomoci v 36 
okresoch v spolupráci s 24 spolupracujúcimi partnerskými organizáciami - územnými 
spolkami Slovenského Červeného kríža. Slovenská katolícka charita realizovala 
poskytovanie pomoci v 41 okresoch v spolupráci s 10 spolupracujúcimi partnerskými 
organizáciami.  Charita sv. Alžbety n. o. realizovala poskytovanie pomoci v 2 okresoch 
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bez spolupracujúcich partnerských organizácií. 

V roku 2016 boli realizované 2 distribúcie potravinových balíčkov spolu 
s poskytovaním sprievodných opatrení, a to v termíne 21. júla – 24. augusta (5 týždňov) 
a 24. októbra – 27. novembra (5 týždňov). V 1. etape distribúcie partnerské organizácie 
distribuovali 103 259 potravinových balíčkov, ktoré boli určené pre 49 349 poberateľov 
pomoci v hmotnej núdzi, ktorí splnili podmienky stanovené v operačnom programe 
a v 2. etape distribúcie 93 746 potravinových balíčkov určených pre 45 514 poberateľov 
pomoci v hmotnej núdzi, ktorí splnili podmienky stanovené v operačnom programe.

Riadiaci orgán sa v súvislosti s poklesom konečných príjemcov stretol so zástupcami 
prijímateľa a partnerských organizácii za účelom prípadného rozšírenia a špecifikácie 
konečných príjemcov, ktorí by v zmysle ich praktických skúseností mali byť podporení 
z tohto operačného programu. Rozšírenie počtu konečných príjemcov si vyžaduje 
zmenu operačného programu.    

V roku 2016 bola realizovaná jedna distribúcia hygienických balíčkov spolu 
s poskytovaním potravinových balíčkov, a to v termíne 24. októbra – 27. novembra (5 
týždňov), počas ktorej partnerské organizácie distribuovali 44 356 hygienických 
balíčkov.

Balíček obsahoval 4 položky, a to 4 kusy zubnej kefky, zubnú pastu (125 ml), mydlo 
(100 g) a šampón (1 000 ml).

Prijímateľ pred každou etapou distribúcie vygeneroval menný zoznam konečných 
príjemcov, a to z posledných aktuálnych národných administratívnych dát v súlade s 
podmienkami stanovenými v operačnom programe. Na základe tohto zoznamu bola 
dodávateľovi zaslaná objednávka. Dodávateľ doručil balíčky minimálne na úroveň 
okresu do svojich skladov, v niektorých oblastiach priamo do skladov partnerských 
organizácií alebo priamo na distribučné miesto.

Potravinový balíček obsahoval 21 položiek, a to cestoviny (špagety 800 g, kolienka 800 
g, slovenská ryža/tarhoňa 400 g), ryža 1 kg, fazuľa sušená 500 g, hrach sušený 500 g, 
šošovica sušená 500 g, olej 1 l, cukor 1 kg, múka (hladká 2 kg a polohrubá 2 kg), 
konzervy (bravčové mäso 400 g, guľáš 400 g, paštéta 300 g), sardinky (v oleji 250 g 
a v paradajkovej omáčke 125 g), instantná polievka (francúzska/hovädzia 45 g, 
s knedličkami 41 g a paradajková polievka 73 g), paradajkový pretlak 190 g a sušené 
mlieko 400g. Niektoré potraviny si vyžadujú ďalšie spracovanie, niektoré je možné 
skonzumovať ihneď. Potravinový balíček je rodovo a vekovo neutrálny, zabalený 
v pevnom obale z dôvodu ľahkej manipulácie bez možnosti zásahu do jeho obsahu. 
Hmotnosť potravinového balíčka je 12,72 kg.

O nároku na potravinový a hygienický balíček, o mieste a čase poskytovania pomoci 
boli koneční príjemcovia informovaní partnerskými organizáciami, ktoré tak urobili 
prostredníctvom listov, sms brán, v spolupráci s obecnými úradmi alebo v spolupráci 
s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v dostatočnom časovom predstihu ešte pred 
samotnou distribúciou.

Miestom distribúcie balíčkov boli priestory partnerských organizácií, prípadne priestory 
obcí, ktoré poskytli súčinnosť. Ak konečný príjemca nebol zo zdravotných dôvodov 
schopný dostaviť sa na distribučné miesto, pomoc mu bola poskytnutá na mieste jeho 
trvalého pobytu. Pomoc bola distribuovaná do každej obce, v ktorej mal konečný 
príjemca trvalý pobyt. V 1. etape distribúcie potravinových balíčkov bolo 2 554 
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distribučných miest a v 2. etape 2 505 distribučných miest. Pokles počtu obcí bol 
spôsobený poklesom počtu konečných príjemcov. V prípade hygienických balíčkov 
pomoc bola poskytovaná na 2 215 distribučných miestach.

Konečnému príjemcovi jednotlivcovi bol poskytnutý 1 potravinový balíček, rodine s 1 - 
2 nezaopatrenými deťmi 2 potravinové balíčky, rodine s 3 - 4 nezaopatrenými deťmi 3 
potravinové balíčky a rodine s 5 a viac nezaopatrenými deťmi 4 potravinové balíčky.  V 
prípade hygienických balíčkov rodine s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi bol poskytnutý 1 
hygienický balíček a rodine s 3 a viac nezaopatrenými deťmi 2 hygienické balíčky.  

Počas distribúcie v roku 2016 partnerské organizácie neodovzdali balíčky všetkým 
primárnym konečným príjemcom. Najčastejšie dôvody nedoručenia balíčkov 
primárnym konečným príjemcom nachádzajúcim sa vo vygenerovanom zozname 
konečných príjemcov bola smrť konečného príjemcu, zdržiavanie sa mimo trvalého 
bydliska na neznámej adrese alebo odmietnutie pomoci (dôvody odmietnutia nie sú 
známe, pretože partnerské organizácie neviedli ich evidenciu a vzhľadom na 
nestigmatizáciu príjemcu pomoci nie je ani vhodné sa ho pýtať na dôvod odmietnutia 
(išlo o 0,11 % konečných príjemcov v rámci potravinových balíčkov a 0,12 % v prípade 
hygienických balíčkov z celkového počtu osôb, ktorým sa pomohlo). Vzniknuté situácie 
neprevzatia pomoci mohli nastať z dôvodu, že medzi dátumom vygenerovania 
zoznamu konečných príjemcov a distribúciou potravinových balíčkov uplynul 1 – 2 
mesiace. V 1. etape distribúcie potravinových balíčkov sa nepodarilo distribuovať 4,81 
% balíčkov určených pre primárnych konečných príjemcov a v 2. etape 4,57 % balíčkov 
určených pre primárnych konečných príjemcov. V prípade hygienických balíčkov 
partnerské organizácie nedistribuovali 3,73 % balíčkov určených primárnym konečným 
príjemcom. V týchto prípadoch partnerské organizácie poskytli  balíčky iným osobám 
v nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe vlastného uváženia. Išlo 
prevažne o osoby, ktoré boli poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, ale nesplnili 
podmienky nároku na pomoc v zmysle operačného programu (napr. osoby, ktoré majú 
príjem zo zárobkovej činnosti, jednotlivci vo veku 50 a viac rokov, ktorí sa už nevedia 
uplatniť na trhu práce) alebo osoby, ktoré neboli poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi 
(napr. viacpočetné rodiny s nízkym príjmom, starobní a invalidní dôchodcovia, 
jednotlivci starajúci sa o člena domácnosti bezdomovci). Vzhľadom na obmedzený 
počet nedistribuovaných balíčkov, ktoré partnerské organizácie redistribuovali iným 
osobám v nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii podľa vlastného uváženia, nebolo 
možné podporiť všetkých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí nesplnili 
podmienky stanovené v operačnom programe, prípadne iné osoby.  

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

V zmysle riadiacej dokumentácie 8. januára 2016 prijímateľ predložil riadiacemu 
orgánu potrebné dokumenty na začatie realizácie daného opatrenia (návrh realizácie 
opatrenia, návrh výzvy na výber partnerskej organizácie a prihlášky, návrh zmluvy 
o partnerstve). Podklady boli zaslané na pripomienkovanie členom pracovnej skupiny a 
následne schválené 4. februára 2016.

8. februára 2016 prijímateľ vyhlásil výzvu na výber partnerskej organizácie, ktorá je 
otvorená počas celého obdobia implementácie daného opatrenia, prípadne do 
vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. Podmienky výberu partnerskej 
organizácie sú stanovené v operačnom programe. Komisia na výber partnerských 
organizácii zasadala vždy po prijatí prihlášky. V roku 2016 prijímateľ uzatvoril zmluvy 
o partnerstve s 2 partnerskými organizáciami, a to 21. októbra 2016 s DEPAUL 
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SLOVENSKO, nezisková organizácia, ktorá sa prihlásila na poskytovanie teplého jedla 
v Bratislave a 25. októbra 2016 s Gréckokatolíckou charitou Prešov, ktorá sa prihlásila 
na poskytovanie teplého jedla v Prešove.  

Teplé jedlá boli poskytované len počas zimných mesiacov (v roku 2016 od novembra do 
marca nasledujúceho roka) a pozostávali z desiatovej polievky (výživovo výdatnejšia 
ako polievka poskytovaná v rámci obeda), pečiva a teplého nealkoholického nápoja.

Koneční príjemcovia nemuseli byť klientmi partnerskej organizácie, nemuseli spĺňať 
špecifické podmienky nároku na pomoc. Dostatočným kritériom bolo požiadanie o teplé 
jedlo.     

Partnerská organizácia Gréckokatolícka charita Prešov spustila poskytovanie teplého 
jedla v Prešove 10. novembra 2016. Teplé jedlo bolo poskytované počas pracovných dní 
v čase od 13,00 – 13,30 v priestoroch partnerskej organizácie. Partnerská organizácia 
poskytla 1 468 obedov, denne bolo poskytnutých priemerne 40 jedál. Celkovo sa 
pomohlo 55 mužom a 19 ženám, ktorí žijú na ulici a nemajú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Partnerská organizácia DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia v roku 2016 
realizovala verejné obstarávanie, preto v rámci Operačného programu potravinovej 
a základnej materiálnej pomoci neposkytovala teplé jedlo. Partnerská organizácia 
pokračuje v realizácii verejného obstarávania aj v roku 2017.

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže partnerských organizácií riadiaci orgán 
stanovil jednotkovú cenu za teplé jedlo s rozdielnou sadzbou za teplé jedlo pripravované 
vo vlastnej réžii a za teplé jedlo nakupované od dodávateľa. 

3. Opatrenie 3. Podpora distribúcie darovaných potravín

Prijímateľ v roku 2016 pokračoval v aktivitách v oblasti výberu partnerských 
organizácií. Výzva na výber partnerskej organizácie je otvorená počas celého obdobia 
implementácie daného opatrenia, prípadne do vyčerpania alokovaných finančných 
prostriedkov. Komisia na výber partnerských organizácii zasadala vždy po prijatí 
prihlášky, v roku 2016 zasadala celkovo 2-krát. 23. marca 2016 prijímateľ uzatvoril 
zmluvu o partnerstve s partnerskou organizáciou Potravinová banka Slovenska, 
občianske združenie.  

Potravinová banka Slovenska v roku 2016 v rámci Operačného programu potravinovej 
a základnej materiálnej pomoci nedistribuovala žiadne darované potraviny z dôvodu 
administratívnej náročnosti pri vykazovaní reálne vynaložených výdavkov. Vzhľadom 
na operatívnosť pri distribúcii darovaných potravín (partnerská organizácia vopred 
nevie, kedy dostane darované potraviny) nie je možné v takom krátkom čase zrealizovať 
verejné obstarávanie napr. na prepravu, skladovacie priestory. Partnerská organizácia 
napr. motorové vozidlá na prepravu darovaných potravín zabezpečuje operatívne podľa 
druhu, množstva, doby trvanlivosti a objemu darovaných potravín ako aj vzdialenosti 
z miesta vyzdvihnutia do miesta distribúcie (napr. na mliečne výrobky je potrebné 
chladiarenské vozidlo).  

Riadiaci orgán v tejto súvislosti plánuje využívať zjednodušené vykazovanie výdavkov, 
napr. uplatnenie jednotkovej ceny alebo paušálnej sadzby na základe komunikácie s 
partnerskou organizáciou. V tejto súvislosti už prebehla aj komunikácia so zástupcami 
Európskej komisie o možnosti a forme zjednodušenia vykazovania výdavkov v záujme 
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 podpory realizácie Opatrenia.  

 

Publicita a informovanosť

Za účelom zvýšenia informovanosti o Operačnom programe potravinovej a základnej 
materiálnej pomoci sa v roku 2016 konala tlačová konferencia, na ktorej prijímateľ 
informoval verejnosť a médiá o podmienkach poskytovania pomoci a o termíne 
poskytovania pomoci. Partnerské organizácie počas realizácie informovali verejnosť o 
podpore získanej z fondu, a to buď umiestnením plagátu alebo znaku Únie na 
viditeľnom mieste. Na niektorých plagátoch partnerské organizácie zverejnili aj logo 
operačného programu, ktoré bolo vytvorené na Slovensku. Krátky opis operácií, 
kontaktné údaje môžu koneční príjemcovia, široká verejnosť alebo média nájsť aj na 
webových stránkach riadiaceho orgánu, prijímateľa a partnerských organizácií.

V roku 2016 sa konalo aj niekoľko stretnutí prijímateľa s partnerskými organizáciami, 
dodávateľom a riadiacim orgánom za účelom zhodnotenia realizovaných aktivít a 
zlepšenia spolupráce.

 

Identifikované riziká, výzvy a prijaté opatrenia

Hlavnou identifikovanou výzvou, ktorej čelil riadiaci orgán v roku 2016, bolo spustenie 
poskytovania pomoci pre konečných príjemcov a čerpania finančných prostriedkov. V 
roku 2016 riadiaci orgán vypracoval akčný plán za účelom monitorovania pokroku. 
Jednotlivé akcie sa plnili v stanovených termínoch, predpokladané termíny spustenia 
jednotlivých opatrení boli dodržané.

Po začatí implementácie riadiaci orgán identifikoval viacero výziev, ktorým čelil v roku 
2016:

- V rámci Opatrenia 1. došlo k výraznému poklesu počtu konečných príjemcov, čo sa 
prejavilo na poklese poskytnutých potravinových balíčkov, a to o takmer 10 000. 
K poklesu počtu balíčkov došlo z dôvodu zníženia počtu príjemcov pomoci v hmotnej 
núdzi, ktorý bol spôsobený v dôsledku sezónnych prác, zlepšenia ekonomickej situácie 
na Slovensku a rovnako z dôvodu vykonaných legislatívnych zmien.

- V rámci Opatrenia 2. a Opatrenia 3. bol identifikovaný nízky záujem partnerských 
organizácií o zapojenie sa do realizácie.

- Pomalé čerpanie finančných prostriedkov a dodržanie finančného plánu schváleného v 
operačnom programe za účelom vyhnutia sa zrušeniu viazanosti časti záväzkov.

Na základe identifikovaných výziev boli už prijaté určité opatrenia:

- V rámci Opatrenia 1. plánuje prijímateľ v roku 2017 realizovať 4 etapy distribúcie 
potravinových balíčkov za účelom urýchlenia čerpania finančných prostriedkov. K 
dátumu zostavenia tejto ročnej správy o realizácii boli zrealizované 2 distribúcie. Z 
dôvodu poklesu počtu konečných príjemcov v rámci Opatrenia 1. sa riadiaci orgán 
stretol so zástupcami prijímateľa a partnerských organizácií za účelom prehodnotenia 
identifikácie konečných príjemcov, ktorí by v zmysle ich praktických skúseností mali 
byť podporení z tohto operačného programu, čo si však vyžaduje zmenu operačného 
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programu.

- V rámci Opatrenia 2. prijímateľ organizoval viacero stretnutí za účelom zvýšenia 
informovanosti o podmienkach a cieli realizácie daného opatrenia a zapojenia väčšieho 
počtu partnerských organizácií do realizácie. Zároveň na základe požiadaviek 
partnerskej organizácie a prijímateľa bolo v roku 2017 rozšírené obdobie poskytovania 
teplých jedál o 2 mesiace, t. j. od októbra do apríla. Riadiaci orgán zvažuje návrh 
prijímateľa na poskytovanie teplých jedál počas celého roka.

- V rámci Opatrenia 3. riadiaci orgán plánuje využívať zjednodušené vykazovanie 
výdavkov, napr. uplatnenie jednotkovej ceny alebo paušálnej sadzby na základe 
komunikácie s partnerskou organizáciou. V týchto súvislostiach už prebehlo viacero 
komunikácií so zástupcami Európskej komisie.

Do dnešného dňa riadiaci orgán neprijal žiadnu sťažnosť týkajúcu sa neposkytnutia 
pomoci konečnému príjemcovi, ktorý splnil podmienky nároku, prípadne sťažnosť na 
chýbajúci obsah balíčka. Prijímateľ zaznamenal len požiadavky na poskytnutie pomoci 
od občanov, ktorí nesplnili podmienky. Aj z tohto dôvodu riadiaci orgán plánuje 
prehodnotiť identifikáciu konečných príjemcov. 

 

Vysvetlenie k ukazovateľom:

2.3.2. Ukazovatele výstupov pre distribuovanú potravinovú pomoc

Ukazovatele 4 – 11 sú vypočítané z obsahu potravinových balíčkov poskytovaných v 
rámci Opatrenia 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami 
ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie a z množstva poskytnutého teplého jedla 
(pod teplým jedlom sa rozumie 500 ml desiatovej zahustenej polievky, 150 g pečiva a 
400 ml nealkoholického nápoja), ktoré partnerská organizácia poskytovala v rámci 
Opatrenia 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj 
riešenia potravinovej deprivácie. Celkový počet distribuovaných jedál čiastočne alebo 
úplne financovaných z OP je uvedený v ukazovateli 12.

Do kategórie množstvo ovocia a zeleniny (ukazovateľ 4) boli zahrnuté sušená fazuľa, 
hrach a šošovica. 

Do kategórie množstvo mäsa, vajec, rýb, morských živočíchov (ukazovateľ 5) boli 
zahrnuté konzervy bravčové mäso, guľáš, paštéta, sardinky v oleji, sardinky v 
paradajkovej omáčke.

Do kategórie množstvo múky, chleba, zemiakov, ryže a iných škrobových výrobkov 
(ukazovateľ 6) boli zahrnuté cestoviny (špagety, kolienka, slovenská ryža/tarhoňa), 
ryža, múka hladká a polohrubá. 

Do kategórie množstvo cukru (ukazovateľ 7) bol zahrnutý kryštálový cukor. 

Do kategórie množstvo mliečnych výrobkov (ukazovateľ 8) bolo zahrnuté sušené 
mlieko. 

Do kategórie množstvo tukov, olejov (ukazovateľ 9) bol zahrnutý olej. 

Do kategórie množstvo predpripravených potravín, iných potravín (ukazovateľ 10) boli 
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zahrnuté instantná polievka (francúzska/hovädzia, s knedličkami, paradajková), 
paradajkový pretlak a množstvo poskytnutého teplého jedla (pod teplým jedlom sa 
rozumie 500 ml desiatovej zahustenej polievky, 150 g pečiva a 400 ml nealkoholického 
nápoja). 

Kategória podiel potravinových výrobkov spolufinancovaných FEAD na celkovom 
objeme potravín distribuovaných partnerskými organizáciami (ukazovateľ 11b) 
vychádza z odhadov partnerských organizácií.

2.3.3. Ukazovatele výsledkov pre distribuovanú potravinovú pomoc

Ukazovatele výsledkov pre distribuovanú potravinovú pomoc vychádzajú z 
administratívnych dát, ktoré boli vygenerované prijímateľom.

Celkový počet osôb prijímajúcich potravinovú pomoc (ukazovateľ 14) je 175 003. Do 
tohto počtu sú započítané všetky osoby, ktoré prijali pomoc (osoba spĺňajúca 
podmienky nároku na pomoc v operačnom programe, partner/partnerka a nezaopatrené 
deti). Osoby, ktoré prijali pomoc v priebehu roka opakovane, boli zarátané len raz. 
Pomohlo sa 25 588 rodinám s 1 – 2 nezaopatrenými deťmi a 12 267 rodinám s 3 a viac 
nezaopatrenými deťmi.

Do kategórie bezdomovci (ukazovateľ 14f) boli započítané osoby, ktoré majú ako 
adresu uvedené P.R. (Posta Restante), čo znamená, že pomoc v hmotnej núdzi je im 
zasielaná na poštu, kde si ju následne môžu vyzdvihnúť. Do tejto kategórie boli 
započítané aj osoby, ktorým bolo poskytnuté teplé jedlo v rámci Opatrenia 2.     

Počet migrantov, účastníkov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (ukazovateľ 14d) 
riadiaci orgán ani prijímateľ nesledovali, pretože pre účely poskytovania pomoci v 
hmotnej núdzi sa tieto údaje od žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi nesmú požadovať 
a teda sa ani nemonitorujú. Pomoc v hmotnej núdzi je poskytovaná na občianskom 
princípe bez skúmania štátnej príslušnosti, príslušnosti k rase alebo etnickej skupine. 
Keďže tieto údaje o poberateľoch pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú konečnými 
príjemcami v rámci tohto operačného programu, nie sú známe, riadiaci orgán v súlade s 
Usmernením Európskej komisie k monitorovaniu FEAD nevyžadoval ich sledovanie od 
partnerských organizácií (z dôvodu eliminácie ich administratívnej záťaže 
a nestigmatizácie konečných príjemcov). Prijímateľ prípadne partnerská organizácia 
nemôže konečného príjemcu identifikovať ako príslušníka menšiny, migranta alebo 
účastníka s cudzím pôvodom len na základe skutočnosti, že daná osoba má trvalý pobyt 
na adrese nachádzajúcej sa napr. v Atlase rómskych komunít, na základe farby pleti 
alebo na základe skutočnosti, že ide o mnohopočetnú rodinu. Z dôvodu nestigmatizácie 
konečných príjemcov prijímateľ ani partnerská organizácia nepoužili ani metódu 
sebaidentifikácie príslušnosti k migrantom, účastníkom s cudzím pôvodom a 
príslušníkom menšín.

Riadiaci orgán, prijímateľ a partnerské organizácie sa riadia článkom 5 ods. 11 
nariadenia č. 223/2014, t. j. zabraňujú akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, 
rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie pri získavaní prístupu k fondu a k 
programom a operáciám podporovaným z fondu.

Posudzovanie ľudí podľa príslušnosti k etniku je silne v rozpore s myšlienkou OP 
FEAD – nestigmatizovať príjemcov pomoci. Zároveň podľa vyjadrenia jedného z 
partnerov je to v rozpore so siedmimi princípmi, na ktorých stojí celé hnutie Červeného 
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kríža na celom svete. Princípy Červeného kríža, „ústava Červeného kríža“, platí 
celosvetovo - v r. 1965 boli princípy prijaté 20-tou Medzinárodnou konferenciu (hlavní 
predstavitelia štátov, ktorí podpísali Ženevské konvencie, Medzinárodný výbor CK 
a Medzinárodná federácia CK/CP). Uvedený bod 8 sa dotýka najmä princípu 
nestrannosti a neutrality: Nestrannosť znamená, že hnutie nerobí rozdiely medzi 
národnosťami, rasami, náboženským vyznaním, spoločenským postavením, či 
politickou príslušnosťou; hnutie sa usiluje pomáhať ľuďom podľa rozsahu ich utrpenia a 
prednostne riešiť najsúrnejšie núdzové situácie. Neutralita znamená, že hnutie s cieľom 
zachovať si dôveru všetkých strán, si udržiava odstup od konfliktov a sporov 
politického, rasového, náboženského a ideologického charakteru. Partnerské organizácie 
zapojené do OP FEAD poskytujú pomoc všetkým ľuďom v núdzi bez rozdielu na 
príslušnosť k etnickej skupine alebo k menšine alebo bez skúmania pôvodu danej osoby.

2.3.4. Ukazovatele výstupov pre distribuovanú základnú materiálnu pomoc

Do kategórie celková peňažná hodnota tovaru pre bezdomovcov (ukazovateľ 15b) bola 
zahrnutá hodnota hygienického balíčka určená pre rodiny, v ktorých osoba, ktorá splnila 
nárok na poskytnutie pomoci je bezdomovec.   

Do kategórie celková peňažná hodnota tovaru pre iné cieľové skupiny (ukazovateľ 15c) 
bola zahrnutá hodnota hygienického balíčka určená pre rodiny, v ktorých osoba, ktorá 
splnila nárok na poskytnutie pomoci je vo veku 65 rokov a viac alebo osoba, ktorá je 
zdravotne postihnutá.  

Kategória celková peňažná hodnota tovaru pre deti (ukazovateľ 15a) bola vypočítaná 
ako rozdiel celkovej peňažnej hodnoty distribuovaného tovaru a celkovej peňažnej 
hodnoty tovaru pre bezdomovcov a iné cieľové skupiny. 

V časti 2.3.4.2. do zoznamu najdôležitejších kategórií výrobkov distribuovaných deťom 
(ukazovateľ 16f-0)  a iným cieľovým skupinám (ukazovateľ 18a-0) bol doplnený 
ukazovateľ "hygienické výrobky (zubná kefka, zubná pasta, mydlo, šampón)". 

 2.3.5. Ukazovatele výsledkov pre distribuovanú základnú materiálnu pomoc

Ukazovatele výsledkov pre distribuovanú základnú materiálnu pomoc vychádzajú z 
administratívnych dát, ktoré boli vygenerované prijímateľom.

Celkový počet osôb prijímajúcich základnú materiálnu pomoc (ukazovateľ 19) je 138 
627. Do tohto počtu sú započítané všetky osoby, ktoré prijali pomoc (osoba spĺňajúca 
podmienky nároku na pomoc v operačnom programe,  partner/partnerka, nezaopatrené 
deti). Pomohlo sa 22 339 rodinám s 1 – 2 nezaopatrenými deťmi a 11 008 rodinám s 3 
a viac nezaopatrenými deťmi.

Do kategórie bezdomovci (ukazovateľ 19f) boli započítané osoby, ktoré majú ako 
adresu uvedené P.R. (Posta Restante), čo znamená, že pomoc v hmotnej núdzi je im 
zasielaná na poštu, kde si ju následne môžu vyzdvihnúť.  

Počet migrantov, účastníkov s cudzím pôvodom a príslušníkov menšín (ukazovateľ 19d) 
riadiaci orgán,   prijímateľ ani partneri nesledovali (viď vysvetlenie k ukazovateľom 
výsledkov pre distribuovanú potravinovú pomoc).  
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2.2. Informácie o opatreniach, ktoré zohľadňujú zásady stanovené v článku 5 ods. 
6, článku 5 ods. 11, a kde je to vhodné, článku 5 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 223/2014, 
a posúdenie týchto opatrení.

Článok 5 (6) nariadenia č. 223/2014

V súlade s článkom 5 (6) nariadenia č. 223/2014 v sledovanom období nebol 
v podmienkach Slovenskej republiky schválený žiaden obdobný program, prípadne 
projekt v rámci poskytovania potravinovej a základnej materiálnej pomoci financovaný 
z prostriedkov Európskej únie, čím bolo zamedzené dvojité financovanie.

Sekcia fondov EÚ v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky implementuje operačný program Ľudské zdroje s podporou Európskeho 
sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a s podporou osobitných 
rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. 
Cieľová skupina Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci je 
podporovaná aj v rámci aktivít vykonávaných prostredníctvom Operačného programu 
Ľudské zdroje.

Výber najvhodnejšieho miesta, formy a spôsobu poskytovania sprievodných opatrení 
bol v kompetencii partnerskej organizácie s ohľadom na špecifiká konečných 
príjemcov. Sprievodné opatrenia boli poskytované kvalifikovanými sociálnymi 
pracovníkmi alebo asistentmi sociálnej práce podľa slovenského zákona. Sociálne 
poradenstvo ako sprievodné opatrenie bolo poskytované individuálnou formou, 
metódou rozhovoru, príp. skupinovo. Zamerané boli hlavne na analýzu sociálnej 
situácie občana, identifikáciu potrieb a možnosti ich uspokojenia. Taktiež sa sociálni 
pracovníci svojou intervenciou zamerali na predchádzanie vzniku krízových situácií v 
rodine a znižovanie sociálneho napätia. V rámci sociálneho poradenstva sa sociálni 
pracovníci snažili prostredníctvom poradenských zručností a zručnosti komunikácie 
mobilizovať konečných príjemcov ku spolupráci a participácii na riešení ich 
nepriaznivej sociálnej situácie.

Konečným príjemcom boli poskytované letáčiky, na ktorých boli uvedené kontaktné 
údaje na partnerskú organizáciu, na organizácie, centrá alebo zariadenia v najbližšom 
okolí, základné poradenstvo o zdravej výžive, skladovaní potravín, o rodinnom 
rozpočte, recepty predovšetkým z potravín, ktoré sa nachádzali v potravinovom 
balíčku a v prípade miest, v ktorých prebiehala distribúcia potravinových a 
hygienických balíčkov súčasne aj  poradenstvo o hygiene alebo základných 
hygienických návykoch. Základné poradenstvo a letáčiky boli konečnému príjemcovi 
poskytnuté priamo na mieste distribúcie z dôvodu eliminácie cestovných nákladov 
konečných príjemcov a z dôvodu prípadného nezáujmu o poradenstvo  v inom 
termíne. V prípade miest, v ktorých prebiehala distribúcia potravinových 
a hygienických balíčkov súčasne, boli sprievodné opatrenia poskytované len raz.

V sledovanom období možno pozitívne hodnotiť pokrok dosiahnutý u cieľovej 
skupiny, ktorá je zasiahnutá rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením.  Sprievodné 
opatrenia poskytované v rámci tohto operačného programu boli elementárnou 
pomocou poskytnutou konečným príjemcom a predstavovali prvý krok k získaniu 
ďalšieho poradenstva a pomoci. Partnerské organizácie vďaka týmto vykonaným 
aktivitám získali informácie o nových klientoch nachádzajúcich sa v oblastiach, v 
ktorých poskytovali potravinovú a materiálnu pomoc, nadväzovali nové kontakty a 
posilnili už existujúce. Partnerské organizácie počas každej distribúcie a po nej 
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zaznamenali zvýšený záujem o ich poradenstvo a služby. Na základe odhadu 
partnerských organizácií približne 17,5 % konečných príjemcom sa zaujímalo o 
dodatočné poradenstvo a ďalšie služby partnerskej organizácie, napr. psychologické 
poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí (najmä osobný bankrot, 
uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi), finančné poradenstvo (v súvislosti s 
existenčnými problémami a exekúciami), poskytnutie ďalšej materiálnej pomoci (napr. 
školské pomôcky, spotrebiče, šatstvo, deky, nábytok, hračky, detské knihy a iné), 
využitie sociálneho šatníka, hygienickej očisty a ubytovania v zariadeniach sociálnych 
služieb, zároveň im boli poskytnuté informácie o možnostiach sociálnych služieb a 
pomoci  okolitých charitatívnych organizácií v jednotlivých regiónoch.

Prostredníctvom sprievodných opatrení sa partnerské organizácie (niektoré 
spolupracovali aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi) snažili nadviazať prvý kontakt 
s cieľovou skupinou a oboznámiť ich okrem iného aj s možnosťami zapojenia sa do 
opatrení a aktivít v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, čím bola zabezpečená 
komplementárnosť oboch operačných programov. Partnerská organizácia v zmysle 
zmluvy o partnerstve predložila prijímateľovi aj správu o uskutočnení sprievodných 
opatrení spolu s čestným prehlásením, ktorým preukázala, že dané sprievodné 
opatrenia neboli podporené aj z iných grantov. Prijímateľ pravidelne vykonával 
monitorovacie návštevy za účelom overenia implementácie aktivít. Riadiaci orgán 
vykonal neohlásené kontroly na mieste za účelom kontroly skutočného dodania 
pomoci a poskytnutia sprievodných opatrení.

V rámci aktivít vykonávaných v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti verejného 
zdravia a boja proti plytvaniu potravinami, orgány verejného zdravotníctva vykonávajú 
len činnosti v rámci participácie a konzultácie (napr. v roku 2014 a 2015 riadiaci orgán 
konzultoval s Úradom verejného zdravotníctva navrhovaný sortiment potravín 
potravinového balíčka a problematiku výživových požiadaviek na teplé jedlo, v roku 
2016 prijímateľ konzultoval požiadavky hygienického zabezpečenia prípravy a 
podávania teplého jedla a usmernenia pre zamedzenie šírenia vírusovej hepatitídy typu 
A pri distribúcii pomoci).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako orgán 
zodpovedný za európsku iniciatívu boja proti plytvaniu potravinami vypracoval novelu 
zákona o potravinách, ktorá bola schválená v roku 2016 (účinnosť od 1.1.2017) a 
vďaka ktorej od roku 2017 potraviny, pri ktorých uplynul dátum minimálnej 
trvanlivosti, je možné darovať, a to najmä na charitatívne účely. Novela zákona môže 
prispieť k zníženiu strát a odpadu pri potravinách a k zvýšeniu počtu partnerských 
organizácií v rámci tohto operačného programu na realizáciu Opatrenia 3.

 

Článok 5 (11) nariadenia č. 223/2014

Riadiaci orgán a certifikačný orgán v súlade s článkom 5 (11) nariadenia č. 223/2014 
zohľadňovali a presadzovali rodovú rovnosť vo všetkých štádiách implementácie 
operačného programu, a to od prípravy operačného programu, až po obdobie riadenia 
a vykonávania, monitorovania a hodnotenia, ako aj zvyšovania povedomia a výmeny 
osvedčených postupov. Vykonané opatrenia:

- Počas celého obdobia implementácie operačného programu proces výberu 
personálneho zloženia všetkých subjektov zapojených do implementácie (riadiaci 
orgán, certifikačný orgán, prijímateľ) rešpektoval rodovú rovnosť, podmienky výberu 
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zamestnancov boli objektívne stanovené, bez skúmania skutočností, ktoré by mohli 
viesť k diskriminácii. V personálnom zložení boli zastúpené ženy aj muži.

- Za účelom úspešnej implementácie bola vytvorená nezávislá pracovná skupina 
pre OP FEAD pozostávajúca z odborníkov v oblasti poskytovania potravinovej a/alebo 
materiálnej pomoci, ktorí poznali potreby a požiadavky konečných príjemcov, mali 
skúsenosti v danej oblasti a mohli tak prispieť k správnej implementácii. Jej členovia 
boli vybraní bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu alebo etnický pôvod, vzdelanie, 
náboženské vierovyznanie alebo zdravotné postihnutie. Členovia pracovnej skupiny 
boli z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo sekcie 
sociálnej a rodinnej politiky, sekcie kontroly a sekcie ekonomiky, z Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny, zo Slovenskej katolíckej charity, zo Združenia miest a obcí 
Slovenska, zo Slovenského Červeného kríža, z Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania, z Únie miest Slovenska a z Potravinovej banky Slovenska.

- Podmienky na výber partnerských organizácií, ktoré realizovali jednotlivé opatrenia, 
boli objektívne nastavené s požiadavkou na schopnosti a možnosti zabezpečiť 
distribúciu pomoci a poskytovanie sprievodných opatrení v súlade s operačným 
programom. Pri hodnotení splnenia podmienok na zapojenie sa do partnerstva 
sa neskúmali pohlavie, vek, náboženské vierovyznanie a iné, čím sa rovnako 
rešpektovalo presadzovanie rodovej rovnosti a nedochádzalo k diskriminácii 
záujemcov o spoluprácu.

- Podmienku rešpektovať rodovú rovnosť museli dodržiavať aj vybrané partnerské 
organizácie počas celého obdobia implementácie operačného programu. Uvedená 
povinnosť bola zakotvená aj v zmluve o partnerstve, ktorú partnerské organizácie 
uzatvorili s prijímateľom. Na definovaní tejto povinnosti riadiaci orgán spolupracoval 
s odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky.

- Obsah potravinového a hygienického balíčka bol vytvorený s ohľadom na pohlavie 
a vek konečných príjemcov, aby mohol byť poskytnutý tak jednotlivcovi, ako aj rodine 
s nezaopatrenými deťmi, mužom aj ženám, deťom, ako aj dôchodcom. Pri výbere 
položiek potravinových a hygienických balíčkov sa zohľadňovala aj ich konečná 
hmotnosť, aby s poskytnutými balíčkami mohli ľahko manipulovať tak muži ako aj 
ženy. Balíčky boli rodovo neutrálne.

- Klimatické a environmentálne aspekty, najmä s cieľom obmedziť plytvanie 
potravinami, boli tiež zohľadnené už pri samotnom nastavení operačného programu, 
kde plánované opatrenie 3 si ako sprievodný cieľ kladie predchádzať plytvaniu 
potravinami a rovnako pri tvorbe obsahu potravinového balíčka. Riadiaci orgán v 
spolupráci s prijímateľom a pracovnou skupinou pre realizáciu OP FEAD pri výbere 
potravín vychádzali z potrieb konečných príjemcov, so stravovacích zvyklostí a kultúry 
obyvateľov Slovenska. V rámci potravinových balíčkov nie sú poskytované exotické 
potraviny, ktoré by koneční príjemcovia v podmienkach Slovenskej republiky nevedeli 
využiť.    

- Identifikácia konečných príjemcov bola stanovená v súlade s článkom 5 ods. 11 
nariadenia 223/2014 a s operačným programom, a to na základe objektívnych 
podmienok. V prípade Opatrenia 1. a Opatrenia 4. boli podporení predovšetkým 
poberatelia pomoci v hmotnej núdzi (v zmysle platnej národnej legislatívy, a to 
v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov), ktorí museli spĺňať aj ďalšie podmienky stanovené v operačnom 
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programe. V prípade opatrenia 3. ide o registrovaných neziskových poskytovateľov 
sociálnych služieb krízovej intervencie, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately, zariadenia vyšších územných celkov, akreditované subjekty 
MPSVR SR a štátne detské domovy. V prípade Opatrenia 2. bola dostatočným 
kritériom požiadanie o teplé jedlo bez stanovenia ďalších podmienok získania pomoci. 
Takto stanovená identifikácia konečných príjemcov v dostatočnej miere zabezpečila 
predchádzaniu akejkoľvek diskriminácii v prístupe k pomoci spolufinancovanej 
z operačného programu.  

Článok 5 (13) nariadenia č. 223/2014

V súlade s článkom 5 (13) nariadenia č. 223/2014 bol obsah potravinového balíčka 
prediskutovaný s členmi pracovnej skupiny pre realizáciu OP FEAD, ktorú tvorili 
zástupcovia rôznych neziskových organizácií, združení a charít, ktoré pôsobili na 
Slovensku už niekoľko rokov a mali predošlé skúsenosti s distribúciou potravinovej 
a/alebo materiálnej pomoci a poznali požiadavky a potreby konečných príjemcov. 
Návrh zloženia potravinových balíčkov bol zaslaný Úradu verejného zdravotníctva za 
účelom posúdenia obsahu balíčka z pohľadu rešpektovania odporúčaných výživových 
dávok stanovených slovenskou legislatívou. Pri stanovení zloženia balíčkov sa 
prihliadalo aj na rozdielne podmienky konečných príjemcov na skladovanie potravín. 
Poskytované boli potraviny nenáročné na skladovacie priestory, nevyžadujúce 
špecifické podmienky skladovania s dostatočne dlhým obdobím trvanlivosti. Na 
základe skutočnosti, že niektorí koneční príjemcovia nemali vhodné podmienky na 
prípravu teplého jedla, boli do potravinových balíčkov pridané aj potraviny, ktoré si 
nevyžadujú ďalšiu tepelnú úpravu, prípadne nenáročný proces spracovania.

V rámci podpory poskytovania teplého jedla partnerské organizácie poskytovali teplú 
desiatovú polievku, ktorej definícia vychádzala z aktuálne platnej legislatívy – 
Potravinového kódexu SR, odporúčaných výživových dávok vyhlásených Hlavným 
hygienikom Slovenskej republiky a iných príslušných právnych predpisov v oblasti 
výživy, ako aj hygienických predpisov, ktoré zohľadňovali klimatické 
a environmentálne aspekty prostredníctvom zloženia stravy, ktorá bola charakteristická 
pre Slovenskú republiku a zamedzovali tak plytvaniu s potravinami prostredníctvom 
stanovených receptúr a technológie prípravy pokrmov.
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2.3. Spoločné ukazovatele

2.3.1. Ukazovatele vstupov
Identifikačný 
kód (ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Súhrnná hodnota

1 Celková suma oprávnených verejných 
výdavkov schválených v 
dokumentoch, v ktorých sa stanovujú 
podmienky podpory operácií

EUR 0,00 282 738,40 8 926 005,57 9 208 743,97

2 Celková suma oprávnených verejných 
výdavkov, ktoré príjemcovia 
vynaložili a vyplatili pri vykonávaní 
operácií

EUR 0,00 0,00 4 118 881,47 4 118 881,47

2a Celková suma oprávnených verejných 
výdavkov, ktoré príjemcovia 
vynaložili a vyplatili pri vykonávaní 
operácií, ktoré sa týkajú poskytovania 
potravinovej pomoci, v relevantných 
prípadoch

EUR 0,00 0,00 3 746 540,43 3 746 540,43

2b Celková suma oprávnených verejných 
výdavkov, ktoré príjemcovia 
vynaložili a vyplatili pri vykonávaní 
operácií, ktoré sa týkajú poskytovania 
základnej materiálnej pomoci, v 
relevantných prípadoch

EUR 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Celková suma oprávnených verejných 
výdavkov nahlásených Komisii

EUR 0,00 0,00 129 628,19 129 628,19
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2.3.2. Ukazovatele výstupov pre distribuovanú potravinovú pomoc
Identifikačný 
kód (ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Súhrnná hodnota

4 Množstvo ovocia a zeleniny tony 0,00 0,00 295,50 295,50

5 Množstvo mäsa, vajec, rýb, morských 
živočíchov

tony 0,00 0,00 290,58 290,58

6 Množstvo múky, chleba, zemiakov, 
ryže a iných škrobových výrobkov

tony 0,00 0,00 1 379,03 1 379,03

7 Množstvo cukru tony 0,00 0,00 197,00 197,00

8 Množstvo mliečnych výrobkov tony 0,00 0,00 78,80 78,80

9 Množstvo tukov, olejov tony 0,00 0,00 197,00 197,00

10 Množstvo predpripravených potravín, 
iných potravín (ktoré nepatria do 
kategórií uvedených vyššie)

tony 0,00 0,00 70,29 70,29

11 Celkové množstvo distribuovanej 
potravinovej pomoci

tony 0,00 0,00 2 508,20 2 508,20

11a Podiel potravín, pri ktorých sa z OP 
zaplatila len preprava, distribúcia a 
skladovanie

% 0,00 0,00 0,00

11b Podiel potravinových výrobkov 
spolufinancovaných FEAD na 
celkovom objeme potravín 
distribuovaných partnerskými 
organizáciami

% 0,00 0,00 75,00

12 Celkový počet distribuovaných jedál 
čiastočne alebo úplne financovaných 
z OP

počet 0,00 0,00 1 468,00 1 468,00

13 Celkový počet distribuovaných 
potravinových balíčkov čiastočne 
alebo úplne financovaných z OP

počet 0,00 0,00 197 005,00 197 005,00
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2.3.3. Ukazovatele výsledkov pre distribuovanú potravinovú pomoc
Identifikačný 
kód (ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Súhrnná hodnota

14 Celkový počet osôb prijímajúcich 
potravinovú pomoc

počet 0,00 0,00 175 003,00 175 003,00

14a Počet detí vo veku 15 rokov alebo 
menej

počet 0,00 0,00 75 549,00 75 549,00

14b Počet osôb vo veku 65 rokov alebo 
viac

počet 0,00 0,00 4 044,00 4 044,00

14c Počet žien počet 0,00 0,00 92 863,00 92 863,00

14d Počet migrantov, účastníkov s cudzím 
pôvodom, príslušníkov menšín 
(vrátane marginalizovaných komunít, 
ako sú napríklad Rómovia)

počet 0,00 0,00 0,00 0,00

14e Počet osôb so zdravotným 
postihnutím

počet 0,00 0,00 9 235,00 9 235,00

14f Počet bezdomovcov počet 0,00 0,00 835,00 835,00
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2.3.4. Ukazovatele výstupov pre distribuovanú základnú materiálnu pomoc

2.3.4.1. Hodnota distribuovaného tovaru
Identifikačný 
kód (ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Súhrnná hodnota

15 Celková peňažná hodnota 
distribuovaného tovaru

EUR 0,00 0,00 266 136,00 266 136,00

15a Celková peňažná hodnota tovaru pre 
deti

EUR 0,00 0,00 247 506,00 247 506,00

15b Celková peňažná hodnota tovaru pre 
bezdomovcov

EUR 0,00 0,00 3 012,00 3 012,00

15c Celková peňažná hodnota tovaru pre 
iné cieľové skupiny

EUR 0,00 0,00 15 618,00 15 618,00
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2.3.4.2. Ďalšie kategórie distribuovaného tovaru

Ďalšie kategórie výrobkov distribuovaných deťom

Identifikač
ný kód 
(ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

16f-0 Hygienické výrobky (zubná kefka, zubná pasta, mydlo, šampón) Áno/Nie
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2.3.4.2. Ďalšie kategórie distribuovaného tovaru

Ďalšie kategórie výrobkov distribuovaných bezdomovcom

Identifikač
ný kód 
(ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka
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2.3.4.2. Ďalšie kategórie distribuovaného tovaru

Ďalšie kategórie výrobkov distribuovaných iným cieľovým skupinám

Identifikač
ný kód 
(ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

18a-0 Hygienické výrobky (zubná kefka, zubná pasta, mydlo, šampón) Áno/Nie
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2.3.4.3. Zoznam najdôležitejších kategórií distribuovaných výrobkov

Zoznam najdôležitejších kategórií výrobkov distribuovaných deťom
Identifikač
ný kód 
(ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

16a Výbava pre novorodencov Yes/No/Blank

16b Školské tašky Yes/No/Blank

16c Písacie potreby, zošity, perá, výtvarné 
potreby a ostatné vybavenie potrebné v 
škole (okrem oblečenia)

Yes/No/Blank

16d Športové vybavenie (športová obuv, 
trikot, plavky …)

Yes/No/Blank

16e Oblečenie (zimný kabát, obuv, školská 
uniforma …)

Yes/No/Blank

16f-0 Hygienické výrobky (zubná kefka, zubná 
pasta, mydlo, šampón)

Yes/No/Blank 
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2.3.4.3. Zoznam najdôležitejších kategórií distribuovaných výrobkov

Zoznam najdôležitejších kategórií výrobkov distribuovaných bezdomovcom
Identifikač
ný kód 
(ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

17a Spacie vaky/prikrývky Yes/No/Blank

17b Kuchynské vybavenie (hrnce, panvice, 
príbory …)

Yes/No/Blank

17c Oblečenie (zimný kabát, obuv …) Yes/No/Blank

17d Domáca bielizeň (osušky, posteľná 
bielizeň)

Yes/No/Blank

17e Hygienické výrobky (lekárnička, mydlo, 
zubná kefka, jednorazový holiaci strojček 
…)

Yes/No/Blank 
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2.3.4.3. Zoznam najdôležitejších kategórií distribuovaných výrobkov

Zoznam najdôležitejších kategórií výrobkov distribuovaných iným cieľovým skupinám
Identifikač
ný kód 
(ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

18a-0 Hygienické výrobky (zubná kefka, zubná 
pasta, mydlo, šampón)

Yes/No/Blank 
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2.3.5. Ukazovatele výsledkov pre distribuovanú základnú materiálnu pomoc
Identifikačný 
kód (ID)

Ukazovateľ Merná 
jednotka

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Súhrnná hodnota

19 Celkový počet osôb prijímajúcich 
základnú materiálnu pomoc

počet 0,00 0,00 138 627,00 138 627,00

19a Počet detí vo veku 15 rokov alebo 
menej

počet 0,00 0,00 66 512,00 66 512,00

19b Počet osôb vo veku 65 rokov alebo 
viac

počet 0,00 0,00 11,00 11,00

19c Počet žien počet 0,00 0,00 72 973,00 72 973,00

19d Počet migrantov, účastníkov s cudzím 
pôvodom, príslušníkov menšín 
(vrátane marginalizovaných komunít, 
ako sú napríklad Rómovia)

počet 0,00 0,00 0,00 0,00

19e Počet osôb so zdravotným 
postihnutím

počet 0,00 0,00 2 592,00 2 592,00

19f Počet bezdomovcov počet 0,00 0,00 502,00 502,00
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PRÍLOHA: ZHRNUTIE PRIPOMIENOK PRÍSLUŠNÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, AKO SA 
UVÁDZA V ČLÁNKU 13 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) Č. 223/2014

Za účelom úspešnej realizácie operačného programu v podmienkach Slovenskej 
republiky a za účelom naplnenia článku 13 (2) nariadenia č. 223/2014 bola vytvorená 
pracovná skupina pre realizáciu OP FEAD. 

Správa o realizácii za rok 2016 bola predmetom pripomienkovania zo strany členov 
pracovnej skupiny pre realizáciu OP FEAD a partnerských organizácií zapojených do 
realizácie operačného programu. Pripomienky predložil jeden člen pracovnej skupiny – 
zástupca certifikačného orgánu. Išlo prevažne o pripomienky týkajúce sa odstránenia 
formálnych nedostatkov, bližšej špecifikácie uvedených informácii, napr. zdôvodnenie 
poklesu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, a teda aj počtu konečných príjemcov, 
špecifikácia termínu generovania zoznamu konečných príjemcov, bližšia špecifikácia 
ukazovateľov výsledkov a výstupov z dôvodu zrozumiteľnosti alebo podrobnejšie 
informácie o poskytnutých sprievodných opatreniach. Takmer všetky doručené 
pripomienky boli zapracované, prípadne riadiaci orgán zaslal zástupcovi certifikačného 
orgánu vysvetlenia k jeho otázkam a pripomienkam. Akceptovaná nebola pripomienka 
týkajúca sa informácie o potravinovej pomoci za rok 2011, ktorá bola oproti pôvodnému 
navrhovanému zneniu vymazaná v snahe uvádzať len informácie za rok 2016.

Návrh ročnej správy o realizácii za rok 2016 bol zaslaný na pripomienkovanie aj sekcii 
fondov EÚ v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorá neuplatnila žiadne pripomienky. 
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Dokumenty

Názov dokumentu Druh dokumentu Dátum 
dokumentu

Miestne 
referenčné 
číslo/odkaz

Odkaz/referenčn
é číslo Komisie Súbory Dátum odoslania Odoslal
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Latest validation results

Severity Code Message

Info Platnosť verzie správy o vykonávaní bola potvrdená


