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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1 Zvýšiť 
dostupnosť a 
reálnu účasť detí 
z MRK na 
predprimárnom 
vzdelávaní v 
materských 
školách 
 

1.1.1 Rozšíriť kapacity 
existujúcich 
materských škôl v 
obciach pre deti 
z MRK, ktoré 
neabsolvovali 
predprimárne 
vzdelávanie 

2016 
2017 
2018 

MV SR 

 
OP ĽZ PO6 

6 507 125,82 
 

0 
(2016) 

  437 187,34 
 (ŠR 10% 

 + EÚ zdroje 
 85%) 
(2017) 

 

SO MV SR 

Kapacita materských škôl 
v obciach s výrazným 
zastúpením detí z MRK 

x x x* 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

SO MV SR: Obe výzvy so zameraním na výstavbu 
a rekonštrukciu predškolských zariadení (kód OPLZ-PO6-
SC612-2016-1a, b) boli dňa 03.11.2017 uzavreté. Projekty 
sú v implementácii; v rámci oboch výziev bolo 
zazmluvnených 79 ŽoNFP vo výške  31 194 236,55 eur; SO 
MV SR plánuje vyhlásiť novú výzvu s predpokladanou 
alokáciou 25 miliónov eur v 2. polroku 2018.  
V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré 
ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci 
AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to: 
PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry 
materských škôl (hodnota k 31.12.2017 = 81 osôb) = svojou 
hodnotou prispieva ku „Kapacite podporovaných zariadení 
starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry“** 
PO341 - Počet postavených predškolských zariadení 
v obciach s prítomnosťou MRK (hodnota k 31.12.2017 = 0) 
= svojou hodnotou prispieva k „Počtu postavených 
materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK“ 
P0373 - Počet renovovaných predškolských zariadení 
v obciach s prítomnosťou MRK (hodnota k 31.12.2017 = 0) 
= svojou hodnotou prispieva k „Počtu renovovaných 
materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK“. 
 
*V prípade 1. a 5. ukazovateľa SO MV SR neidentifikoval 
žiaden prienik s ukazovateľmi OP ĽZ PO5 a PO6 na 
projektovej úrovni. 

Kapacita podporovaných 
zariadení starostlivosti o 
deti alebo vzdelávacej 
infraštruktúry 

0 x 81 

ŠR 
765 544,21 

0 
(2016) 

Počet postavených 
materských škôl v obciach 
s prítomnosťou MRK 

0 x 0 

Prijímatelia 
382 772,11 

0 
(2016) 

Počet renovovaných 
materských škôl v obciach 
s prítomnosťou MRK 

0 x 0 

Miera zaškolenosti detí z 
MRK v materských 
školách od troch rokov 
veku  

x x x* 

1.1.3 Poskytovať 
dotáciu na podporu 
výchovy k plneniu 
školských povinností 
dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením a 
dotáciu na podporu 
výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa 
ohrozeného 
sociálnym vylúčením  

2016 
2017 

MPSVaR SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK) 

ŠR 
45 559 000 

783 258 
(2016) 

639 122 
 (2017) 

MPSVaR SR 

Počet detí v materských 
školách, na ktoré bola 
poskytnutá dotácia 
MPSVaR SR na podporu 
výchovy k plneniu 
školských povinností a na 
podporu výchovy k 
stravovacím návykom 
podľa okresov 

6 988 
/ 

2 668* 

6 988 
/ 

2 668* 

5001  
/ 

2136* 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

 
MPSVaR SR: V rozpočtovej kapitole MPSVR SR bola na rok 
2017 schválená alokácia na predmetné dotácie v sume 15 
190 500 eur, ktorá bola v priebehu rozpočtového roka 2017 
upravená na sumu 10 250 779 eur. Reálne čerpanie 
predstavovalo 99,2 % z upraveného rozpočtu na rok 2017. 
Predmetná alokácia sa týka celkovej dotácie na podporu 
výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného 
sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k 
stravovacím návykovom dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením v pôsobnosti MPSVR SR, ktorá je zacielená nielen 
na deti v materských školách, ale aj v základných školách za 
taxatívne vymedzených podmienok. 
K poklesu počtu v dosiahnutej hodnote tak u príjemcov 
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, ako aj 
pri dotácii na podporu výchovy k plneniu školských 
povinností došlo najmä z dôvodu celkového poklesu 
príjemcov pomoci v hmotnej núdzi. 
 

Počet detí z MRK, ktoré 
navštevujú podporenú 
školskú infraštruktúru 
materských škôl  

x** x** x** 

                                                           
1
 Uvedená je jedna z možností: „splnená/plní sa priebežne“, „je v riešení“ (v prípade, ak sa pripravuje implementácia), „neplní sa“. 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

 
* Dotácia podpora výchovy k stravovacím návykom 
(mesačný priemer) / dotácia podpora výchovy k plneniu 
školských povinností (priemer=2x do roka); 
**Nesleduje sa na úrovni MPSVaR SR.  

1.2 Zvýšiť 
personálne, 
odborné a 
materiálne 
kapacity 
poskytovateľov 
predprimárneho 
vzdelávania pre 
deti z MRK/SZP 
 

1.2.1 Zvýšiť počet a 
podiel kvalifikovaných 
pedagogických 
asistentov v 
materských školách 
navštevovaných 
deťmi z MRK/SZP 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK) 

 

OP ĽZ PO 1 
1 535 941,50 97 772,27 

(2016) 

246 432,65 
(2017) MŠVVaŠ SR 

OLAP 

Počet pedagogických 
asistentov v materských 
školách navštevovaných 
deťmi z MRK  

56 53 53 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MŠVVaŠ SR: Aktivita sa plní prostredníctvom Národného 
projektu Škola otvorená všetkým (NP ŠOV).  

ŠR 
271 048,50 

43 488,11 
(2017) 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK) 

OP ĽZ PO 5 
202 419 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 

Podiel kvalifikovaných 
pedagogických 
asistentov v materských 
školách navštevovaných 
deťmi z MRK z 
celkového počtu 
pedagogických 
asistentov v materských 
školách. 

0 57% 57% je v riešení 

MV SR/ ÚSVRK: ŽoNFP pre NP PRIM - Projekt Inklúzie 
v Materských školách je pripravovaná na základe vyzvania 
zverejneného SO MVSR 21.12.2017. NP PRIM plánuje 
obsadzovať v MŠ vo vybraných 150 lokalitách pozície 
Asistent učiteľa (AsU), ktorí spĺňajú kvalifikačné 
predpoklady podľa zákona  č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Stanovená hodnota vychádza 
z aktuálneho počtu kvalifikovaných AsU vo vybraných 150 
lokalitách, bez ohľadu na realizáciu NP. 

ŠR 
35 721 

0 
(2017) 

1.2.2 Realizovať 
existujúce a vytvárať 
nové programy 
kontinuálneho 
vzdelávania pre 
učiteľov materských 
škôl a pedagogických 
asistentov zamerané 
na vzdelávanie detí z 
MRK/SZP a na 
podporu spolupráce 
s rodinami 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

67 200 
216 626* 

(2016) 
19 125 
(2017) 

MPC 

Počet realizovaných 
programov 
kontinuálneho 
vzdelávania zameraných 
na výchovu a 
vzdelávanie detí z 
MRK/SZP 

8 1 1 

splnená/  
plní sa 

priebežne 

 
NP ŠOV začal realizovať program kontinuálneho 
vzdelávania „Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej 
podpory detí a žiakov“ ktorého cieľovou skupinou sú aj 
učitelia a pedagogickí asistenti materských škôl. 
 
 
*Realizácia národných projektov NP PKR a NP MRK 1 bola 
ukončená v roku 2015. Uvedená hodnota čerpaných 
zdrojov za rok 2016 sa vzťahuje na aktivity MPC v roku 2016 
zamerané na vzdelávanie PZ a OZ. 

Počet absolventov 
realizovaných 
programov  

482 225 225 

1.3 Podporovať 
vytváranie a 
poskytovanie 
variabilných 
programov ranej 
starostlivosti a 
predškolskej 
prípravy pre 
rodiny z MRK 

1.3.1 Podporovať 
programy ranej 
starostlivosti 
zacielené na deti z 
MRK/SZP 

2016 
2017 
2018 

 

MV SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK, 

MPSVaR SR, 
MŠVVaŠ SR) 

 OP ĽZ PO 5 
11 193 010,85 

0 
(2016) 

 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 

Počet programov ranej 
starostlivosti 
zameraných na rodičov a 
deti z MRK 

0 1 0 

je v riešení  

 
MV SR/ ÚSVRK: V 2017 bol schválený zámer NP PRIM. 
ŽoNFP pre NP PRIM bola pripravovaná na základe Vyzvania, 
zverejneného SO MV SR 21.12.2017. NP PRIM bude 
realizovaný vo vybraných 150 lokalitách, stanovených na 
základe tzv. indexu podrozvinutosti. Jeho predmetom bude 
ucelený program ranej starostlivosti vo formálnom 
vzdelávaní, ako aj program pre neformálne vzdelávanie 
rodičov a detí z MRK. 

Počet lokalít, v ktorých 
sa realizujú programy 
ranej starostlivosti pre 
rodičov a deti z MRK 

0 150 0 

ŠR 
1 975 237,21  

0 
(2017) 

Počet detí z MRK, ktoré 
absolvovali minimálne 
jeden rok v 
podporených 
materských školách 

0 2 600 0 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

2.1 Podporovať 
realizáciu 
ucelených 
výchovno-
vzdelávacích 
programov  pre 
žiakov z 
MRK/SZP na 
úspešné 
absolvovanie 
nižšieho 
stredného 
vzdelania počas 
plnenia povinnej 
školskej 
dochádzky 

2.1.1 Podporovať 
realizáciu 
celodenného 
výchovno-
vzdelávacieho 
systému v základných 
školách 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK) 

OP ĽZ PO 1 
271 498,50 

97 772,27 
(2016) 

43 560,32 
(2017) 

MPC 
SŠFEÚ 

Počet škôl realizujúcich 
celodenný výchovno-
vzdelávací systém 
 

1 928* 128 128 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

 
MŠVVaŠ SR: Aktivita sa plní prostredníctvom NP ŠOV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Počet evidovaných školských klubov detí (ŠKD) v školskom 
roku 2015/2016; 
**Počet detí zo SZP v školskom roku 2015/2016 v ŠKD. 

ŠR 
47 911,50 

7 687,11 
(2017) 

Počet žiakov zapojených 
do celodenného 
výchovno-vzdelávacieho 
systému  

11 532**  13 170 13 170 

2.2 Zabezpečiť 
realizáciu 
vzdelávania na 
získanie nižšieho 
stredného 
odborného 
vzdelania po 
ukončení 
povinnej školskej 
dochádzky 
 
 
 

2.2.1 Podporovať 
organizáciu 
vzdelávania na 
získanie nižšieho 
stredného odborného 
vzdelania v dennej 
alebo externej forme 
štúdia 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 

OP ĽZ 
170 000 

N/A* 
(2016) 

0 
(2017) 

SŠFEÚ 
CVTI 

Počet žiakov zapísaných 
do programov na 
získanie nižšieho 
stredného odborného 
vzdelania 

2 054 N/A 1209** 

je v riešení  

MŠVVaŠ SR: V rokoch 2016 ani 2017 nebola v rámci PO1 
Vzdelávanie vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva 
zameraná na oblasť stredoškolského vzdelávania, resp. k 
31.12.2017 nebol zazmluvnený žiaden projekt zameraný na 
podporu získania nižšieho stredného odborného vzdelania 
po ukončení povinnej školskej dochádzky. Výzva zameraná 
na podporu stredoškolského odborného vzdelávania 
v rámci špecifického cieľa 1.2.1 OP ĽZ v alokácii 30 mil. eur 
pre VRR aj MRR bude vyhlásená v roku 2018. Vzhľadom na 
to, že nie je možné vopred predpokladať záujem žiadateľov 
ani úspešnosť nimi predložených projektov v procese 
odborného hodnotenia, resp. finálny počet zazmluvnených 
projektov a na ich základe počet žiakov, resp. absolventov, 
uvádzame plánovanú hodnotu ukazovateľa ako N/A.   
 
*Výzva bola v procese konania o žiadosti; 
**Zo ŠR. 

ŠR 
20 000 

10 000 
(2017) 

Počet absolventov 
nižšieho sekundárneho 
vzdelania  

867 N/A 45** 

Prijímatelia 
10 000 

x 
(2017) 

2.2.2 Kontrolovať 
organizáciu 
vzdelávania na 
získanie stupňa 
nižšieho stredného 
odborného vzdelania 
v dennej alebo 
externej forme štúdia 
vo vybraných školách, 
overiť počet prijatých 
žiakov a počet 
absolventov po 
úspešnom vykonaní 
komisionálnej skúšky 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

170 000 
2 300 
(2016) 

2 500 
(2017) 

OK 
ŠŠI 

Počet realizovaných 
kontrol a 
kontrolovaných 
subjektov poskytujúcich 
vzdelávanie na získanie 
stupňa nižšieho 
stredného odborného 
vzdelania 

23 5 3 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MŠVVaŠ SR: Organizáciu vzdelávania na získanie nižšieho 
stredného odborného  vzdelania  - triedy 2-ročného štúdia 
boli v 3 SOŠ, vo všetkých sa vzdelávali prevažne žiaci z MRK. 
Zistené boli závažné nedostatky: 

 nesúlad ŠkVP so ŠVP 

 nezaistenie odbornosti vyučovania  

 nezabezpečenie učebných priestorov a materiálno-
technického vybavenia v súlade s príslušnými 
normatívmi 

 chýbajúce učebnice a učebné texty  

 nevyhovujúca úroveň VVP 

 prijímanie uchádzačov, ktorí nespĺňali podmienky 
prijatia na štúdium do 1. ročníka nižšieho stredného 
vzdelávania v SOŠ  

 nevyhovujúca dochádzka žiakov na vyučovanie, 
nevedenie jej dôslednej evidencie.    

Zistenia z kontrolnej 
činnosti 

1 1 1 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

3.1 Zvýšiť 
adresnosť 
a efektívnosť 
finančnej 
podpory výchovy 
a vzdelávania 
žiakov zo SZP v 
základných 
školách 

3.1.2 Zvýšiť celkový 
objem prostriedkov 
na skvalitnenie 
podmienok výchovy 
a vzdelávania žiakov 
zo SZP v základných 
školách 

2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

14 000 000 
7 341 350 

(2017) 
SFR 
CVTI 

Celkový objem 
prostriedkov na 
skvalitnenie podmienok 
pri výchove a vzdelávaní 
žiakov zo SZP 
v základných školách 

 
N/A 

 
7 341 350 

 
7 341 350 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MŠVVaŠ SR: Prostriedky boli využité na  skvalitnenie 
podmienok v ZŠ, napr. mzdy pre asistentov učiteľa, 
výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 
školských objektov podľa počtu žiakov so SZP, prevádzka, 
výdavky na výchovno- vzdelávací proces, výdavky na ďalšie 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov, bežné výdavky, 
a iné. 
 
 
 
 
 
 
*Stav k 15.9.2017. 

Počet základných škôl 
poskytujúcich výchovu 
a vzdelávanie 
v dvojzmennej 
prevádzke 

N/A 46 46* 

Počet žiakov  
navštevujúcich školy 
s dvojzmennou 
prevádzkou 

N/A 2 960 2 960 

3.2 Zvýšiť 
personálne a 
odborné kapacity 
základných škôl 
na skvalitňovanie 
výchovy a 
vzdelávania 
žiakov z 
MRK/SZP 

3.2.1 Zvýšiť počet 
asistentov učiteľa, 
vychovávateľov a 
odborných 
zamestnancov v 
školách so zastúpením 
žiakov z MRK/SZP 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 

OP ĽZ PO 1 
53 947 526,30 

97 772,27 
(2016) 

633 357,05 
(2017) 

MPC 
SŠFEÚ 

Počet asistentov učiteľa, 
vychovávateľov v 
základných školách so 
zastúpením žiakov zo 
SZP 

1 728 225 
225** 

 
259,7*** 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

 
V roku 2018 sa zvýši počet AsU pre žiakov zo SZP  alebo 
sociálnych pedagógov v ZŠ. Znížila sa hranica počtu žiakov 
zo SZP z počtu 100 na 85 žiakov pre účely povinného  
zabezpečenia  AsU alebo sociálneho pedagóga na ZŠ 
(zmena § 4e zákona č. 597/2003 Z.z.). Oproti roku 2018 
môže škola zamestnať okrem AsU aj sociálneho pedagóga. 
 
*Čerpanie mzdových prostriedkov za AsU zo SZP 

a odborných zamestnancov; 

**NP ŠOV; 

***Priemerný evidenčný prepočítaný počet AsU Zo SZP a 
odborných zamestnancov. 
 

ŠR 
6 346 767,80 

111 768,88 
 

3 237 348* 
(2017) 

Počet odborných 
zamestnancov 
(špeciálnych pedagógov, 
sociálnych pedagógov, 
školských psychológov) v 
základných školách so 
zastúpením žiakov zo 
SZP 

2 438 301  

 
301** 

 
59,2*** Prijímatelia 

3 173 383,90 
0 

(2017) 

3.2.2 Podporovať 
projekty zamerané na 
zlepšovanie 
vzdelávacích 
výsledkov žiakov z 
MRK/SZP, spoluprácu 
škôl a prenos dobrej 
praxe 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK) 

ŠR 
100 000 

250 110 
(2016) 

80 000 
(2017) 

MPC 

Počet realizovaných 
projektov zameraných 
na zlepšovanie 
vzdelávacích  výsledkov 
žiakov z MRK/SZP 

3 1 1 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

 
Aktivita sa plní prostredníctvom programov MPC ako aj 
rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Podpora výchovy 
a vzdelávania žiakov zo SZP“ 
 
 
 
*škôl/žiakov - Programy MPC 
**školy - Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR „Podpora výchovy 
a vzdelávania žiakov zo SZP“ 

Prijímatelia 
5 263 

49 000 
(2017) 

Počet škôl a žiakov 
zapojených do 
programov 

774/ 
161 394* 

180/ 
19 197* 

 
180/ 

19 197* 
 

23** 

3.2.3 Zabezpečiť 
externé hodnotenie 
úrovne vedomostí a 
zručností žiakov zo 
SZP z matematiky 
a vyučovacích jazykov 
v 5. a 9. ročníku 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

316 368 
13 959 
(2016) 

11 600 
(2017) 

NUCEM  

Počet realizovaných 
externých hodnotení 

2 2 2 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

 
V roku 2017 boli celkové výdavky zo ŠR na externé merania 
Testovanie 5-2017 a Testovanie 9-2017 vo výške 429 600,- 
eur. Suma 11 600,- eur predstavuje vynaložené výdavky na 
2,7 % žiakov zo SZP v roku 2017. 

Počet externe 
hodnotených žiakov zo 
SZP v jednotlivých 
hodnoteniach 

2854 2225 2225 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

základných škôl Podiel žiakov zo SZP na 
celkovom počte externe 
hodnotených žiakov v 
jednotlivých 
hodnoteniach 

3,25% 2,7% 2,7% 

3.3 Zvyšovať 
kompetencie 
pedagogických a 
odborných 
zamestnancov na 
zohľadnenie 
špecifických 
výchovno-
vzdelávacích 
potrieb žiakov z 
MRK/SZP 

3.3.1 Realizovať 
programy 
kontinuálneho 
vzdelávania pre 
učiteľov základných 
škôl a pedagogických 
asistentov a 
zabezpečiť im 
kontinuálne odborné 
poradenstvo 
zamerané na 
zohľadňovanie 
špecifických 
výchovno-
vzdelávacích potrieb a 
zlepšovanie 
vzdelávacích 
výsledkov žiakov z 
MRK/SZP 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

134 400 
216,626 
(2016) 

3 570 
(2017) 

MPC 

Počet programov 
kontinuálneho 
vzdelávania 

37 15 15 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

 
Do procesu vzdelávania sa zapojilo 42 učiteľov ZŠ do 
vzdelávacích programov, ktoré boli zamerané na 
zohľadňovanie špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb 
a zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP. 

Počet absolventov 
programov 

9 094 42 42 

4.1. Podporovať 
plynulý prechod 
žiakov z 
MRK/SZP zo 
základnej na 
strednú školu 

4.1.1 Metodicky a 
odborne skvalitňovať 
činnosť výchovných 
poradcov so 
špecifickým 
zameraním na žiakov 
z MRK/SZP 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

316 368 
32 766,94 

(2016) 
0 

(2017) 
SRŠ 

Vypracované metodické 
postupy 

1 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

V roku 2017 boli vypracované nasledujúce metodické 
materiály: Návrh koncepčného riešenia výchovného a 
kariérového poradenstva; Komunikačné postupy vhodné 
pre podporu rozhodovania o povolaní v oblasti odborného 
vzdelávania;  Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské 
štúdium. 

4.1.2 Analyzovať 
možnosti a dopady 
predĺženia 4.1.2 
povinnej školskej 
dochádzky do 18 
rokov veku 

2017 MŠVVaŠ SR 
ŠR 

10 000 
0 

(2017) 
SRŠ Vypracovaná analýza N/A 1 0 je v riešení  

 
Problematika dĺžky povinného vzdelávania bola riešená 
v rámci dokumentu Učiace sa Slovensko. V nasledujúcom 
roku sa počíta s dopracovaním analýzy.  

4.1.3 Podporovať 
rovesnícke, 
mentorské a tútorské 
programy pre žiakov z 
MRK/SZP zamerané 
na prípravu na 

2016 
2017 
2018 

 

MV SR 

 
OP ĽZ PO 5  
(ŠC 5.1.1) 
425 000 

 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

SO MV SR 
Počet realizovaných 
programov 

0 x 0 je v riešení  

SO MV SR: Uzávierka 1.hodnotiaceho kola v rámci výzvy 
s kódom OPLZ-PO5-2017-2 je 23.4.2018. 
V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré 
ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci 
AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to: 
P0363 - Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

štúdium na stredných 
školách a na 
zlepšovanie 
vzdelávacích 
výsledkov počas 
štúdia 

ŠR 
50 000 

 

Počet zapojených žiakov 
z MRK 

0 x 0 

zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne 
organizácie (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou 
prispieva k „Počtu realizovaných programov“ 
P0265 - Počet osôb MRK, ktorým bola poskytnutá tútorská 
a mentorská podpora (hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou 
hodnotou prispieva k „Počtu zapojených žiakov z MRK“ 
P0062 - Počet osôb MRK so základným alebo nižším 
sekundárnym vzdelaním zapojených do projektu (hodnota 
k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu 
osôb z MRK s nižším stredným alebo nižším stredným 
odborným vzdelaním“  

Prijímatelia 
25 000 

Počet osôb z MRK s 
nižším stredným alebo 
nižším stredným 
odborným vzdelaním  

0 x 0 

4.2 Skvalitniť 
výchovu 
a vzdelávanie 
žiakov 
z MRK/SZP na 
stredných 
školách 

4.2.1 Skvalitniť 
poskytovanie 
kariérového 
poradenstva pre 
žiakov stredných škôl 
z MRK/SZP v 
spolupráci s 
mimovládnymi 
organizáciami a 
zamestnávateľmi 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

316 368  
0 

(2016) 
0 

(2017) 
MPC 

Počet podporených 
projektov kariérového 
poradenstva 

0 0 0 

je v riešení  

MPC nerealizovalo projekty kariérneho poradenstva, 
vzhľadom na nízky záujem. 
NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony, v znení schválených 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.  
(1) Kariérové poradenstvo v škole podľa § 27 ods. 2 písm. a) 
až g) a v školskom zariadení podľa § 117 a 120 je zamerané 
najmä na činnosti podľa § 131 ods. 6 písm. b) a c) a 
poskytovanie súčinnosti príslušným poradenským 
zariadeniam podľa odseku 2.  
(2) Kariérové poradenstvo v centre pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie je zamerané 
najmä na činnosti podľa § 131 ods. 6 písm. a), c) a d) a 
metodické usmerňovanie kariérového poradenstva v 
školách a školských zariadeniach v jeho územnej 
pôsobnosti. Súčasťou kariérového poradenstva v centre 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v 
sídle kraja je aj koncepčné, metodické a koordinačné 
usmerňovanie kariérového poradenstva v centrách 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v 
jeho územnej pôsobnosti.  
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018. 

Počet klientov 
kariérového 
poradenstva 

0 0 0 

4.2.2 Realizovať 
programy 
kontinuálneho 
vzdelávania pre 
pedagogických 

2016 
2017 
2018 

 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

67 200 
0* 

(2016) 
2 040 
(2017) 

MPC 
Počet programov 
kontinuálneho 
vzdelávania 

6* 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
Ide o dosiahnutú hodnotu v r.2017 bez NP. 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

a odborných 
zamestnancov 
stredných škôl 
zamerané na 
zlepšovanie 
vzdelávacích 
výsledkov žiakov 
z MRK/SZP a na 
spoluprácu s rodinami 

Počet absolventov 
programov  

445* 24 24 

 
 
 
 
 
 
*Realizácia národného projektu NP PKR bola oficiálne 
ukončená v roku 2015. 
 

 
4.3 Zabezpečiť  
finančnú 
podporu výchovy 
a vzdelávania 
žiakov 
z MRK/SZP na 
stredných 
školách 

4.3.1 Podpora 
výchovy a vzdelávania 
žiakov zo SZP na 
stredných školách 

2017 
2018 

MŠVVaŠ SR x x 
SFR 

OLAP 
Legislatívne vytvorený 
systém podpory 

N/A 1 0 je v riešení 

Zmena súvisí so zmenou § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonom 
č. 188/2015 Z. z. Výška príspevku na jedného žiaka 
zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v roku 2017 
zvýšila o viac ako 100%, nakoľko podľa novej prísnejšej 
definície žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 
uvedenej v § 107 školského zákona sa zníži počet žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia najmenej o polovicu. 
S účinnosťou od 1. januára 2018  musia základné školy, 
ktoré vzdelávajú viac ako 85 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, použiť najmenej 50 % z 
príspevku na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho 
pedagóga. 
Obdobná právna úprava pre žiakov strených škôl sa 
v súčasnosti neuplatňuje a legislatívnu úpravu by bolo 
možné zahrnúť do návrhu vecného obsahu návrhu zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý je predbežne plánovaný na rok 
2019. 

4.3.2.Legislatívne , 
odborne 
a organizačne 
zabezpečiť podporu 
nákladov 
s dochádzkou do 
strednej školy 

2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

9 000 000 
x 

(2017) 
CVTI 

Celkový objem 
poskytnutých štipendií 

N/A x* x* 

neplní sa 

 
 
*Údaje MŠVVaŠ SR neeviduje z dôvodu, že miesto bydliska 
nie je  jednou z podmienok na priznanie  stredoškolského 
štipendia. 
 
 
 
 
 
. 
 

Počet žiakov 
poberajúcich 
stredoškolské 
štipendium študujúcich 
mimo miesta svojho 
bydliska 

N/A x* x* 

Výška stredoškolského 
štipendia pre žiakov 
študujúcich mimo 
miesta svojho bydliska 

N/A x* x* 

4.3.3 Poskytovať 
motivačné štipendiá 
žiakom v odboroch 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

60 000 
47 706,57 

(2016) 
99 793,45 

(2017) 
CVTI 

Celkový objem 
poskytnutých štipendií 

101 534€ 16 317,93 € 16 317,93 € 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
Údaje sú za všetky stredné školy a za motivačné štipendiá, 
nielen zo štátneho rozpočtu. 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

vzdelávania 
zaradených do 
zoznamu odborov s 
nedostatočným 
počtom absolventov 

Výška poskytnutého 
štipendia na jedného 
žiaka 

35,56 € 38,65 € 38,65 € 

5.1 Zvýšiť 
kvalifikovanosť 
vyučovania 
rómskeho jazyka, 
literatúry a reálií 

5.1.1 Legislatívne, 
odborne a 
organizačne 
zabezpečiť prípravu 
učiteľov rómskeho 
jazyka a literatúry na 
vysokých školách 

2016
2
 

MŠVVaŠ SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK) 

x x MŠVVaŠ SR 

Počet pedagogických 
zamestnancov 
kvalifikovaných na 
vyučovanie rómskeho 
jazyka a literatúry 

0* x x je v riešení  

MŠVVaŠ SR: V roku 2016 začalo MŠVVaŠ SR v spolupráci s 
ÚSVRK a Inštitútom romologických štúdii UKF v Nitre 
pripravovať akreditačný spis na vytvorenie a schválenie 
nového študijného odboru romológia pre univerzitné 
vzdelávanie. Po schválení takéhoto študijného odboru a 
implementácii na konkrétnej univerzite sa vytvoria 
predpoklady pre otvorenie pedagogického študijného 
programu pre prípravu učiteľov rómskeho jazyka. 
Prešovská univerzita Ústav rómskych štúdií pripravuje 
akreditačný spis študijného programu Rómsky jazyk 
a literatúra a plánuje ho v roku 2018 podať akreditačnej 
komisie MŠVVaŠ SR na schválenie.  

5.1.2 Realizovať 
programy 
kontinuálneho 
vzdelávania pre 
učiteľov a 
pedagogických 
asistentov 
využívajúcich rómsky 
jazyk ako podporný 
jazyk vo vyučovaní 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

67 200 
3 838,65 
(2016) 

27 566 
(2017) 

MPC 
ŠPÚ 

Počet pedagogických 
zamestnancov 
zapojených do 
programov 
kontinuálneho  
vzdelávania zameraných 
na využívanie rómskeho 
jazyka vo vyučovaní 

74 190* 190* 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

ŠPÚ realizoval inovatívne vzdelávanie učiteľov, 
vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov 
zaoberajúcich sa vzdelávaním detí a žiakov z rómskych 
komunít. Vzdelávanie prebiehalo v týchto oblastiach: 
história Rómov a rómska kultúra, inovatívne vzdelávacie 
metódy, rómsky jazyk ako pomocný jazyk vo výchovno-
vzdelávacom procese. 
ROCEPO tiež realizovalo kontinuálne vzdelávanie. 
 
*ŠPÚ=15, MPC=175. 

5.1.4 Vypracovať 
učebné texty a 
metodiky pre 
vyučovanie predmetu 
Rómska história a 
reálie pre základné a 
stredné školy 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

60 000 
17 300 
(2016) 

7 330 
(2017) 

MŠVVaŠ SR 
Vypracované učebné 
texty a metodiky 

1 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
Publikácia „Národnostné menšiny -zoznámme sa“ je určená 
pre učiteľov nižšieho stredného vzdelávania, ktorá poskytne 
základné informácie a zvýši povedomie o národnostných 
menšinách, žijúcich na Slovensku, vrátane rómskej 
národnosti. 

5.2 Posilniť 
finančné, 
materiálne a 
personálne 
kapacity 
stredných škôl 

5.2.1 Vyhodnotiť 
podmienky 
poskytovania a kvalitu 
výchovno-
vzdelávacieho 
procesu v existujúcich 

2016 
2017 

MV SR/ 
ÚSVRK 

ŠR 
20 900 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK Vypracovaná analýza 0 1 0 je v riešení  

 
Spracovanie analýzy mapujúcej podmienky poskytovania a 
kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v existujúcich 
stredných školách vyučujúcich rómsky jazyk a reálie je 
naplánované na rok 2018. 

                                                           
2 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

vyučujúcich 
rómsky jazyk, 
literatúru a reálie 

stredných školách 
vyučujúcich rómsky 
jazyk a reálie s 
návrhom ich 
udržateľného 
financovania v rámci 
systému 
národnostného 
školstva 

Prijímatelia 
1100 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

6.1 Zabezpečiť 
objektívne a 
kultúrne citlivé 
posudzovanie 
špeciálnych 
výchovno-
vzdelávacích 
potrieb žiakov z 
MRK 

6.1.1 Vyvinúť 
a aplikovať kultúrne 
citlivé diagnostické 
nástroje na 
posudzovanie 
špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb 
detí z MRK/SZP a ich 
školskej spôsobilosti 

2017 
MŠVVaŠ SR 

(MV SR/ 
ÚSVRK) 

ŠR 
40 000 

30 604**  
(2017) 

CVTI 
VÚDPaP 

Počet žiakov 
posudzovaných na 
základe existujúcich 
a nových diagnostických 
nástrojov 

N/A x 154 354* 

je v riešení 

MŠVVaŠ SR: * Systém diagnostiky neurčuje či je dieťa 
zo SZP, ide o bežnú populáciu. Nový systém rediagnostiky 
bude od 31.8.2018 (taktiež sa to bude týkať bežnej 
populácie).(Odborná činnosť poskytnutá klientom poradne 
v tom: psychologická:48798, pedagogická/špeciálno-
pedag.:79835, sociálna:9551, iná:16170.)  
 
Aktuálne na školách používajú materiály NP ŠOV (Jurské, 
Rakúsy, Krížová Ves) + ostali materiály z NP MRK1 a NP 
PRINED, Eľkonin (Krížová Ves), Aflatoun (program na 
rozvíjanie finančnej gramotnosti pre rómske deti) 

 v CPPPaP Kežmarok: používajú materiály NP 
PRINED, využívajú ich pri orientačnej diagnostike 
detí pri zápise 

 VÚDPaP predstavil stimulačné programy, ktoré boli 
vypracované na pôde ústavu (Ako sa nestratiť 
v živote; Rozvíjanie rozumových schopností 
a sociálnej komunikácie detí z národnostne 
zmiešaného územia; Využitie skupinových foriem 
práce v procese ovplyvňovania negatívnych 
etnických postojov; Rozvíjanie schopností detí 
predškolského veku a mladšieho školského veku). 

V súčasnom období sa nedajú zistiť úplné počty rómskej 
populácie na jednotlivých  druhoch škôl. V štatistických 
výkazoch ktoré vypĺňajú jednotlivé školy sa nachádza len 
údaj v národnostnom zložení žiakov ako  rómska národnosť.  
Tento údaj nám však nedáva celkový počet rómskych žiakov 
na škole, nakoľko ak sa rómsky žiak hlási k slovenskej 
národnosti, tak je zarátaný v slovenskej národnosti, ak sa 
hlási k maďarskej národnosti, tak je započítaný tam a pod.. 
Z týchto dôvodov je aj skreslený údaj o počte rómskych 

Počet a podiel žiakov 
z MRK zaradených do 
špeciálnych základných 
škôl pre žiakov 
s mentálnym 
postihnutím po 
aplikovaní existujúcich 
a nových diagnostických 
nástrojov 

N/A x x 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet žiakov zo SZP 
zaradených do 
špeciálnych 
a špecializovaných tried 
bežných základných škôl 

N/A x x* 

žiakov. 
 
Pilotný projekt Kežmarok „Vytvorenie modelu procesu 
diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov zo SZP 
s následným poskytovaním pedagogickej a psychologickej 
podpory. V okrese Kežmarok žiadne dieťa z predškolskej 
diagnostiky nešlo do špeciálnej školy. 
 
** čerpanie k 31.03.2018 

6.1.2 Vykonávať podľa 
potreby  kontrolné 
diagnostické 
vyšetrenia žiakov 
v špeciálnych triedach 
a v špeciálnych 
základných školách 
pre žiakov 
s mentálnym 
postihnutím 
 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK 

ŠR 
316 368 

16 300 
(2016) 

16 500 
(2017) 

OK 

Počet realizovaných 
kontrolných 
diagnostických vyšetrení 

34* 68 68 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MŠVVaŠ SR:  Školskou inšpekciou bolo odporúčané 
zrealizovať rediagnostické vyšetrenie u 68 žiakov. Správy 
nejednoznačne potvrdzovali mentálne postihnutie žiakov, 
opisovali čiastkové výkony žiakov a potvrdzovali aj ich 
znížený intelekt, avšak z dôvodu použitia nepostačujúcich 
metodík bolo týmto žiakom odporúčané rediagnostické 
vyšetrenie. 
  
* Počet kontrolovaných škôl; 
**Údaj je zo všetkých krajov SR. Počet žiakov preradených 
do ZŠ na základe kontrolných diagnostických vyšetrení 
žiakov z mentálnym postihnutím. Nemôžeme konštatovať, 
že všetci žiaci boli z MRK. 

Počet žiakov 
preradených do 
základných škôl na 
základe kontrolných 
diagnostických vyšetrení 

4 83 83** 

6.1.3 Upraviť postup a 
metodiku pri získavaní 
informovaného 
súhlasu zákonného 
zástupcu dieťaťa na 
jeho zaradenie do 
špeciálnej školy alebo 
špeciálnej triedy 
základnej školy 

2016
3
 

MV SR/ 
ÚSVRK 

(MŠVVaŠ 
SR) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Upravená metodika na 
získavanie 
informovaného súhlasu 

0* 1 0  je v riešení 

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2017 sa ÚSVRK zúčastnil na 
viacerých rokovaniach s VOP, ŠŠI a príslušným odborom 
MŠVVaŠ SR ohľadom témy získavania informovaného 
súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do 
špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy. 
Výstupom naďalej prebiehajúcich rokovaní by mala byť 
upravená metodika   na získavanie informovaného súhlasu, 
ktorá by mala byť zostavená do konca roku 2018.  

6.1.4 Realizovať 
kontrolu vykonávania 
diagnostických 
vyšetrení v  školských 
zariadeniach 
výchovného 
poradenstva a 
prevencie 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

316 368 
6 400,00 
(2016) 

16 800 
(2017) 

ŠŠI 

Počet realizovaných 
kontrol a 
kontrolovaných 
subjektov 
vykonávajúcich 
diagnostikovanie 

11 9 9 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
Výskumnú úlohu rieši ŠŠI „Diagnostika a rediagnostika detí 
zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach 
inkluzívneho vzdelávania“, s termínom jej realizácie do 
decembra 2020. 

Zistenia z kontrolnej 
činnosti 

1 1 1 

                                                           
3 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017)1 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

7.1 Vyhodnotiť 
existujúce 
programy 
inkluzívneho 
vzdelávania a 
podporovať 
implementáciu 
overených 
inkluzívnych 
programov v 
materských, 
základných a 
stredných 
školách 

7.1.1 Vyhodnotiť 
existujúce modely a 
metodiky 
inkluzívneho 
vzdelávania 
realizované štátnymi 
inštitúciami na 
jednotlivých 
vzdelávacích stupňoch 
a sprístupniť úspešne 
overené postupy a 
príklady dobrej praxe 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR x x 
x 

(2017) 
MŠVVaŠ SR 

Hodnotiace správy 12 3 3 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

 
Teach for Slovakia, NP ŠOV, Podpora výchovy a vzdelávania 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 
 
 
 
*Hodnota „1“ nevyjadruje počet sprístupnených modelov, 
metodík a príkladov dobrej praxe, ale ich existenciu v 
príslušnom roku. 

Sprístupnené modely, 
metodiky a príklady 
dobrej praxe 

1* 1* 1* 

7.1.2 Vytvoriť systém 
kontinuálnej 
metodickej podpory a 
supervízie školám pri 
implementovaní 
inkluzívnych modelov 
vzdelávania v praxi 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
ŠR 

300 000 
97 772,27 

(2016) 
4 864,08 
(2017) 

MPC 
Podpora systému 
kontinuálnej podpory 

1 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
NP ŠOV - v minulom programovom období (NP MRK1, NP 
MRK2, NP PRINED) 

7.1.3 Vytvoriť 
finančný 
mechanizmus na 
realizáciu ucelených 
programov 
inkluzívneho 
vzdelávania v 
materských, 
základných a 
stredných školách 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 

OP ĽZ PO 1 
9 875 224,35 

97 772,27 
(2016) 

1 584 420,85 
(2017) 

SŠFEÚ 
Podpora finančného 
mechanizmu 

1 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
DOP výzva „V základnej škole úspešnejší“ a NP ŠOV. 

ŠR 
1 742 686,65 

279 603,66 
(2017) 

 

 

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1. Skvalitniť rozhodovanie 
žiakov z MRK ohľadom voľby 
povolania prostredníctvom 
poskytovania informačných a 
poradenských služieb žiakom 
škôl a ich zákonným zástupcom  

2016 
2017 
2018 

ÚPSVaR 
(MŠVVaŠ SR, 
MPSVaR SR,  

úrady PSVaR, 
školy) 

 

x 
0 

(2016) 
0* 

(2017) 

Informačný 
systém služieb 
zamestnanosti 

Počet žiakov z prostredia 
SZP a ich zákonných 
zástupcov, ktorým boli 
poskytnuté informačné 
a poradenské služby 

20 234 1 000 4 077** 
splnená/ 

plní sa 
priebežne  

ÚPSVaR: Počet žiakov a študentov, ktorým bolo poskytnuté 
preventívne poradenstvo formou § 42 ods. 2 písm. a) zákona 
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 
 
*§ 42 - Informačné a poradenské služby sú zabezpečované 
vlastnými zamestnancami úradov, bez  finančných nárokov na 
prostriedky z rozpočtu na AOTP; 
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

**Celkový počet žiakov, nie je možné špecifikovať na 
MRK/SZP. 

1.2. Vytvoriť a realizovať 
štipendijný program vzdelávania 
druhej šance v priamej 
nadväznosti na trh práce 

2016
4
 

MŠVVaŠ SR 
 

OP ĽZ  PO 1 
765 000 

x* 
(2016) 

0 
(2017) 

SŠFEÚ 

Existencia programu (so 
zabezpečeným finančným 
krytím) a stanovenie 
kritérií pre možných 
účastníkov programu 

1* 1 x  neplní sa 

K 31.12.2017 bolo v rámci výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! 
podpísaných 6 Zmlúv o poskytnutí NFP, žiadna však 
neobsahovala typ aktivity (tzv. programy druhej šance). Do 
ukončenia procesu zazmluvňovania nie je možné stanoviť, či 
niektorá z ďalších predložených žiadostí o NFP obsahuje 
takúto aktivitu a či sa bude realizovať projekt s takýmto 
zameraním. Je totiž možné, že sa do výzvy nezapojil žiaden 
žiadateľ so záujmom o tento typ aktivity, resp. takýto projekt 
nebol schválený. 

*Výzva v procese konania o žiadosti, posun plnenia do roku 
2017. 

ŠR 
90 000 

0 
(2017) 

Prijímatelia 
45 000 

0 
(2017) 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
(zriaďovatelia ZŠ 

a SŠ, 
školy realizujúce 

programy 
vzdelávania 

druhej šance, 
súkromné 
nadácie) 

OP ĽZ PO 5 
510 000 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

SO MV SR 

Počet pridelených štipendií 
v okresoch s min. 15 % 
mierou obyvateľov žijúcich 
v prostredí MRK 

x 200 x neplní sa 

SO MV SR : V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR neidentifikoval 
žiadne ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú 
v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie.  
 
SO MV SR k plneniu aktivity zároveň neposkytol ďalšie údaje. 

ŠR 
60 000 

Prijímatelia 
30 000 

1.3.Realizovať programy určené 
na vyhľadávanie nových alebo 
inovatívnych foriem podpory 
mladých „NEET“ ľudí 
z prostredia MRK s cieľom ich 
vzdelávania, hľadania 
zamestnania, stáže a praxe 
prostredníctvom výzvy pre 
dopytovo orientované projekty  
(s cieľom zapájania neverejných 
poskytovateľov služieb 
zamestnanosti) 

2017 
2018 

MPSVaR SR 
IA MPSVR SR* 

OP ĽZ PO 2 
12 750 000** 

0 
(2017) 

MPSVaR SR 
MV SR/ ÚSVRK 

Výška alokovaných 
a kontrahovaných 
verejných finančných 
prostriedkov 

N/A 5 mil. € 

50 015 000 
/ 1 022 847 

(= 
alokované/ 
kontrahova

né) splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MPSVaR SR: Výzvy vyhlásené z PO 2 na podporu mladých ľudí 
do 29 rokov (NEET): 

 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie 
samozamestnania mladých ľudí 

 Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí 
na trh práce 

 Aktivizácia a podpora mladých NEET.  
Prvé čerpanie v rámci všetkých výziev sa očakáva až v roku 
2018, kedy budú kontrahované aj ŽoNFP v rámci výzvy 
Aktivizácia a podpora mladých NEET.  
 
* Doplnenie - dopytovo orientované projekty v rámci PO2 sú 
realizované výhradne prostredníctvom IA MPSVR SR. 
**Skutočné alokované verejné finančné prostriedky z OP ĽZ 
PO 2  sú vo výške 50 015 000 €, pričom % spolufinancovania 
zo zdrojov ŠR je previazané so spolufinancovaním prijímateľa 

ŠR 
1 500 000 

Počet kontrahovaných 
neverejných 
poskytovateľov služieb 
zamestnanosti 

N/A x x Prijímatelia 
750 000 

                                                           
4 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

(škála 0-3,33-6,66), a je možné ju vyčísliť až v prípade 
zazmluvneného projektu.   
 
MV SR / ÚSVRK pravidelne ročne aktualizuje zoznam NEET 
v obciach identifikovaných v Atlase rómskych komunít 2013, 
ktorý zasiela ÚPSVaR ako podklad na lepšie zacielenie 
pripravovaných národných projektov (najmä z PO2 OP ĽZ) . 
Ide o oslovenie zástupcov obcí, overenie odhadovaného 
počtu prostredníctvom zamestnancov ÚSVRK pôsobiacich 
v teréne (zamestnanci regionálnych kancelárií, zamestnanci 
Národných projektov TSP a KC). Prvý zoznam bol vypracovaný 
v októbri 2017, ktorý bol zaslaný  aj Európskej komisii.  

1.4 Realizovať programy 
podpory vstupu na trh práce pre 
uchádzačov o zamestnanie 
(UoZ) z prostredia MRK v rámci 
programu "Záruky pre mladých 
nezamestnaných ľudí v SR" 

2016 
2017 
2018 

ÚPSVaR 
(MPSVaR SR) 

OP ĽZ PO 2 
25 500 000 

8 486 676
5
 

(2016) 

3 350 275* 
(2017) 

Informačný 
systém služieb 
zamestnanosti 

Počet UoZ z okresov s min. 
15 % mierou obyvateľov 
žijúcich v prostredí MRK 
zamestnaných 
prostredníctvom 
poskytnutia príspevku na 
podporu vytvorenia 
pracovného miesta v 
prvom pravidelne 
platenom zamestnaní 

9 008 1500 263** 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

ÚPSVaR: Plnenie aktivity je z počtu UoZ v zmysle § 8 ods. 1 
písm. a) zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorí 
boli umiestnení na nástroj AOTP podľa § 51a ) zákona 5/2004 
Z.z. o službách zamestnanosti, vrátane Národného projektu 
„Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 1 .  
 
*Hodnota čerpaných zdrojov pri vybraných okresoch je 
uvedená iba za nástroj § 51a, nakoľko z Národného projektu 
„Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 1 sa nedá pre vybrané 
okresy pri čerpaní finančných prostriedkov odčleniť. 
**Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ 
z vybraných okresov;  

ŠR 
4 500 000 

1.5. Podporovať vzdelávanie 
a prípravu pre trh práce 
prostredníctvom rekvalifikácie, 
ďalšieho a druhošancového 
vzdelávania pre dlhodobo 
nezamestnaných a nízko 
kvalifikovaných UoZ 

2016 
2017 
2018 

ÚPSVaR 

OP ĽZ PO 3 
850 000 

6 769 209
6

 

(2016) 

373 589 
(2017) 

Informačný 
systém služieb 
zamestnanosti 

Počet účastníkov 
vzdelávania v danom roku 
v okresoch s min 15 % 
mierou obyvateľov žijúcich 
v prostredí MRK 

15 351 200 693* 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

ÚPSVaR: Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ sa 
realizovali v roku 2017 formou projektu RE-PAS, REPAS+ 
a KOMPAS+. Národné projekty sú určené pre všetkých UoZ, 
vrátane znevýhodnených UoZ na trhu práce a nízko 
kvalifikovaných UoZ, ktorí majú problém pracovne sa uplatniť 
a potrebujú flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. 
 
*Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ 
z vybraných okresov.  

ŠR 
150 000 

2.1. Podporovať prechod 
znevýhodnených UoZ z 
prostredia MRK z evidencie UoZ 
na otvorený trh práce 
prostredníctvom subjektov 

20167 
MV SR  
(SIH) 

OP ĽZ PO 6 
1 275 000 

2 883 878,94* 
(2016) 

451 622,25** 
(2017) 

SO MV SR 

Počet subjektov sociálnej 
ekonomiky 
zamestnávajúcich ľudí z 
prostredia MRK, ktorým sa 
poskytuje podpora 

0 10 0 je v riešení 

SO MV SR: V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval 
jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva 
v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie, a to: 
P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch 
(hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k 

                                                           
5
 Opatrenie 1.4 - Celková čerpaná suma vo výške 8 486 676 Eur. vyplývajúca zo všetkých  Národných projektov uvedených v odpočte za rok 2016 v rámci podporných opatrení pre integráciu mladých ľudí na trhu práce v rámci Národného plánu implementácie Záruky pre mladých 

ľudí v Slovenskej republike (ďalej len Záruky pre mladých“), v dosiahnutej hodnote 9 008 UoZ je počet všetkých, ktorý boli umiestnení v Národných projektoch v rámci implementácie Záruk pre mladých. 
6
 Opatrenie 1.5 – Celková čerpaná suma 6 769 209 Eur na Národný projekt RE- PAS za všetkých UoZ v rámci celého územia SR. Dosiahnutá hodnota za rok 2016 v celkovom počte 15 351 sú uvedení všetci UoZ, ktorí nastúpili na rekvalifikáciu v rámci celého územia SR. 

7 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

sociálnej ekonomiky 
 ŠR 

150 000 

„Počtu subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajúcich ľudí z 
prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora“, avšak treba 
podotknúť, že merná jednotka projektového ukazovateľa 
s kódom P0091 je FTE (ekvivalent plného pracovného úväzku). 
 
*ide o sumu 1. Tranže, ktorú MV SR vyplatilo SZRB AM, a.s. 
** čerpanie je vykazované voči SIH 

Prijímatelia 
75 000 

2017 
MPSVaR SR 

(SIH) 
x x 

MPSVR SR 

Existencia finančnej 
podpory subjektov 
sociálnej ekonomiky, či vo 
forme národného projektu 
alebo výzvy na dopytovo – 
orientované projekty 

N/A 1 0 je v riešení 

MPSVaR SR v súčasnosti dokončuje prípravu projektov, ktoré 
po prvýkrát v histórii budú kombináciou mikropôžičky, 
nenávratného grantu z eurofondov a regionálnych 
poradenských centier v rámci SR. Týmto trojpilierovým 
spôsobom sa zabezpečí predovšetkým trvalá udržateľnosť 
sociálnych podnikov. Trojpilierový systém bude zabezpečený 
nasledovným spôsobom: NP Inštitút sociálnej ekonomiky (NP 
ISE), jeho cieľom je vytvoriť priestor pre skvalitnenie prípravy 
legislatívy sociálnej ekonomiky a vyškolenie regionálnych 
poradcov, ktorých úlohou bude identifikácia subjektov 
sociálnej ekonomiky v regióne, vysvetlenie pravidiel 
fungovania subjektov sociálnej ekonomiky (SSE) a následné 
poradenstvo, ktoré vyplynie z charakteru regionálnych 
potrieb vzniknutých SSE. V súčasnosti je spracovaná Žiadosť 
o poskytnutie NFP NP ISE a k tejto téme je zriadená pracovná 
skupina na úrovni zástupcov relevantných odborov, sekcií 
MPSVaR SR i zástupcov MVO. Poskytovanie pôžičiek 
subjektom sociálnej ekonomiky bude realizované 
prostredníctvom SIH – na základe zmluvy medzi MPSVR SR 
a SIH (SZRB Asset Management, a.s., jej prílohou sú investičné 
stratégie pre použitie prostriedkov vyčlenených na finančné 
nástroje. Následne došlo k načerpaniu finančných 
prostriedkov do SIH v podobe prvých tranží vo výške približne 
18 mil. eur. V rámci ďalšieho kroku sú/budú vybraní finanční 
sprostredkovatelia, ktorí budú následne poskytovať produkty 
konečným prijímateľom aktívnym v oblasti sociálnej 
ekonomiky. Súbežne sa pripravuje Národný projekt Investičná 
pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, ktorý je 
zameraný na dva ciele - dlhodobý primárny a krátkodobý 
sekundárny. Krátkodobým cieľom je prispieť bezprostredne k 
posilňovaniu zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných 
osôb. Dlhodobým cieľom je poskytovať praktickú pomoc 
sociálnym podnikom, ktorá bude kombináciou nenávratnej a 
návratnej pomoci, v súlade s §17 ods. 3 zákona o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a v synergii príjemcu 
národného projektu a spoločnosti SZRB AM, ktorá je poverená 
implementáciou návratnej pomoci vo forme finančných 
nástrojov. 
Vláda Slovenskej republiky, svojim uznesením č. 11 z 10. 
januára 2018, schválila návrh zákona o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Dňa 6. februára 2018 prebehlo v NR SR prvé čítanie 

2017 
2018 

MPSVaR SR 
(SIH) 

OP ĽZ PO 3 
3 825 000 

0 
(2017) 

Počet subjektov sociálnej 
ekonomiky 
zamestnávajúcich ľudí 
z prostredia MRK, ktorým 
sa poskytuje podpora 

N/A 40 0 je v riešení ŠR 
450 000 

0 
(2017) 

Prijímatelia 
225 000 

0 
(2017) 
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

návrhu zákona. Návrh Zákona o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch bol dňa 13. marca 2018 schválený NR 
SR. Účinnosť zákona je od 1. mája 2018. 

2017 
2018 

ÚPSVaR 
(MPSVaR SR) 

OP ĽZ PO 3 
5 100 000 

0 
(2017) 

ÚPSVaR 
MV SR/ ÚSVRK 

Podiel zamestnaných UoZ 
z prostredia MRK na 
celkovom počte 
zamestnaných UoZ 
vyradených z evidencie 
UoZ z dôvodu prijatia na 
pracovné miesto 
v subjekte sociálnej 
ekonomiky 

N/A 30% x je v riešení 

ÚPSVaR nedisponuje registrom subjektov sociálnej 
ekonomiky.  
 
MV SR/ÚSVRK: Zoznam sa doplní v roku 2019 po spustení 
projektov nadväzujúcich na schválený Zákon o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch (národné projekty Inštitút 
sociálnej ekonomiky a Investičná pomoc pre sociálne podniky 
– nenávratná zložka) 

ŠR 
600 000 

0 
(2017) 

Prijímatelia 
300 00 

0 
(2017) 

2017 MV SR/ÚSVRK 

ŠR 
6 982,50 

0 
(2017) 

MV SR/ ÚSVRK 

Zoznam príkladov dobrej 
praxe so zamestnávaním 
dlhodobo nezamestnaných 
UoZ z prostredia MRK 
v sociálnych podnikoch 

N/A 1 0* neplní sa 

Plnenie úlohy je závislé od pripravovanej legislatívnej úlohy 
MPSVaR SR, zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijatý 
ako Zákon 112/2018 Z. z. 
 
* posun úlohy do nasledujúceho roku.   

Prijímatelia 
367,5 

0 
(2017) 

2.2. Podporovať prechod 
znevýhodnených UoZ 
z prostredia MRK z evidencie 
UoZ na trh práce 
prostredníctvom tzv. 
prestupného zamestnávania 

2017 
MV SR /ÚSVRK 

MPSVaR SR 
ÚPSVaR 

ŠR 
9 500 

0 
(2017) 

MV SR/ ÚSVRK 
Model a metodika systému 
prestupného 
zamestnávania 

N/A 1 0 je v riešení  

MV SR/ÚSVRK: Úloha úzko súvisí so sociálnou ekonomikou. 
Návrh metodiky sa pripraví súlade s časovým 
harmonogramom Národného projektu Inštitút sociálnej 
ekonomiky (prijímateľ IA MPSVR SR). Zámer tohto národného 
projektu bol prepracovaný a opätovne schválený Komisiou pri 
MV OP ĽZ PO 2, 3 a 4 dňa 26.4.2018 (pôvodný zámer bol 
schválený dňa 26.10.2016).  Ukazovateľ je úzko previazaný na 
výstupy hlavnej aktivity 1 „Vytvorenie funkčného systému 
trvalej podpory sociálnej ekonomiky“, osobitne so zriadením 
centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky ako 
podporného nástroja  prestupného zamestnávania.  

Prijímatelia 
500 

0 
(2017) 

2.3 Podporovať umiestňovanie 
znevýhodnených uchádzačov o 
zamestnanie (v tom aj ľudí 
žijúcich v prostredí MRK) na 
trhu práce s využitím nástrojov 
AOTP podľa zákona č. 5/2004  Z. 
z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov  

2016 
2017 
2018 

ÚPSVaR 

(úrady 

PSVaR) 

OP ĽZ PO 3 
12 750 000 

56 861 552
8
 

(2016) 

50 586 124* 
(2017) 

Informačný 
systém služieb 
zamestnanosti 

 
MV SR/ÚSVRK 

 
Počet znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí boli umiestnení na trh 
práce prostredníctvom 
nástrojov AOTP v okresoch 
s min 15 % mierou 
obyvateľov žijúcich v 
prostredí MRK 

13 065 500 46 074** 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

ÚPSVaR: *Čerpaná suma za rok 2017 je za všetkých UoZ pre 
vybrané okresy. Zo sumy sa nedá vyčleniť čerpanie finančných 
prostriedkov iba pre UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 5/2004 
Z.z. o službách zamestnanosti. 
**Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ 
z vybraných okresov. Počet UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorí boli umiestnení na 
nástroj AOTP, vrátane Národných projektov podľa § 54 
zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 
 
MV SR / ÚSVRK iniciovalo zaradenie niektorých aktivít ako 
oprávnených aktivít do rôznych národných projektov. Ako 
príklad je možné uviesť zaradenie podpory financovania 
rómskych občianskych hliadok do aktivít NP Cesta na trh 

ŠR 
2 250 000 

                                                           
8 

 Celková suma čerpaných FP na projekty a všetkých UoZ uvedené v odpočte za rok 2016. V dosiahnutej hodnote 13 065 je počet všetkých UoZ umiestnených na projekty uvedené v odpočte za rok 2016. 
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

práce I ako aj návrh zaradenia aktivity Rómsky domovníci do 
návrhu NP cesta na trh práce II.   

 
2.4. Vytvoriť, prijať a realizovať 
stratégiu poskytovania 
komunitne orientovaných 
služieb zamestnanosti 
neverejnými poskytovateľmi 

2017 
MPSVaR SR 

(IA MPSVaR SR) 
x x MPSVaR SR 

Vedením MPSVaR SR 
schválená stratégia 

N/A 1 1 
 splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MPSVaR SR: V rámci NP „Sieťovanie a rozvoj verejných služieb 
zamestnanosti“ bola vypracovaná Metodika spolupráce 
verejných a neverejných poskytovateľov služieb 
zamestnanosti pre zlepšenie spolupráce v oblasti služieb 
zamestnanosti. Vzájomná spolupráca v oblasti výmeny 
informácií o voľných pracovných miestach a obsadzovaní 
voľných pracovných miest má viesť k zlepšeniu kvality 
poskytovaných služieb zamestnanosti a prispievať k 
zosúladeniu dopytu po práci a ponuky práce. Zapájanie 
neverejných poskytovateľov do poskytovania verejných 
služieb zamestnanosti má potenciál podporiť, zvýšiť kvalitu 
aktuálne poskytovaných služieb najmä  v súvislosti s najviac 
marginalizovanými (znevýhodnenými) skupinami klientov a 
tiež prispeje k zvýšeniu rozsahu a kvality verejných služieb 
zamestnanosti v súvislosti aj so znevýhodnenými skupinami 
klientov, a tým aj k zníženiu ich nezamestnanosti. 

2017 
2018 

MPSVaR SR 
ÚPSVaR, 

kontrahovaní 
poskytovatelia 

OP ĽZ PO 3 
10 200 000 

40 300  
(2017) 

MPSVaR SR 

Počet kontrahovaných 
neverejných 
poskytovateľov verejných 
služieb zamestnanosti 

N/A 20 11 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MPSVaR SR: NP „Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných 
občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb 
zamestnanosti“ sa realizuje od marca 2017 a jeho cieľom je 
zlepšenie postavenia dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 
o zamestnanie (DN UoZ) na trhu práce, zvýšenie 
zamestnateľnosti a zamestnanosti, obnova pracovných 
návykov a aktívna pomoc pri ich umiestnení na trhu práce, 
prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ADZ). 
Cieľovou skupinou sú občania vedení v evidencii UoZ 
najmenej 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Príspevok je 
paušálny, vypláca sa za umiestnenie DN UoZ na trhu práce a 
je určený na refundáciu časti nevyhnutných výdavkov ADZ, 
spojených s umiestnením DN UoZ na trhu práce. Maximálna 
dĺžka poskytovania príspevku je 9 kalendárnych mesiacov. NP 
sa venuje najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva, ktorá 
potrebuje pomoc a individuálnu podporu pri návrate do 
pracovného života. Od marca 2017 sa prostredníctvom tohto 
NP umiestnilo na trhu práce 43 DN UoZ z toho 23 mužov a 20 
žien, a celkové finančné príspevky boli poskytnuté vo výške 47 
412 eur. 

ŠR 
1 200 000 

 

7 112  
(2017) 

Počet UoZ zaradených do 
portfólia neverejných 
poskytovateľov verejných  
služieb zamestnanosti 

N/A 3000 43 
Prijímatelia 

600 000 
x 

(2017) 

2.5. Aktualizovať informačný 
systém evidencie UoZ na 
ÚPSVaR tak, aby poskytoval viac 
údajov o nezamestnanosti ľudí 
žijúcich v prostredí MRK ( za 
podmienky dodržania všetkých 
zákonných a etických noriem 
zberu etnicky citlivých dát) 

2017 

ÚPSVaR 
(MPSVaR SR 

IVPR 
MV SR/ÚSVRK) 

ŠR 
10 000 

0 
(2017) 

ÚPSVaR 
MV SR/ ÚSVRK 

Aktualizácia systému N/A 1 0 je v riešení  

MV SR/ ÚSVRK: Prebiehajú rokovania medzi MV SR/ÚSVRK 
a ÚPSVaR o možnostiach poskytovaní dát z prostredia 
Informačného systému služieb zamestnanosti tak aby sa 
zabezpečila ochrana osobných údajov a boli poskytované 
kvalitné agregované údaje na čo najnižšej možnej úrovni. 
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

3.1. Zabezpečiť povinné 
uplatňovanie soc. aspektu vo 
všetkých VO investičného 
charakteru financovaných 
z prostriedkov EŠIF v rámci OP 
ĽZ   

2017 
MV SR /ÚSVRK 

(CKO MV SR, 
ÚVO, MVO) 

x x MV SR/ ÚSVRK 

Metodický pokyn CKO 
k povinnému uplatňovaniu 
sociálneho aspektu vo 
všetkých VO investičného 
charakteru financovaných 
z EŠIF v OP ĽZ 

N/A 1 0 je v riešení 

MV SR/ ÚSVRK: V súčasnosti sa sociálny aspekt vo VO v rámci 
OP ĽZ neuplatňuje povinne ale zostáva len ako možnosť 
obstarávateľa pre uplatnenie osobitných podmienok plnenia 
zmluvy. Pri príprave  zákona 248/2017, ktorým sa upravuje 
zákon 343/2010 o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov sa ÚSVRK podieľal na príprave. Po pracovných 
stretnutiach bolo určené, že možnosť uplatnenia sociálneho 
aspektu pri verejnom obstarávaní je dostatočne flexibilná, 
Úrad pre VO a ÚSVRK sa dohodli na ďalšej spolupráci pri 
tvorbe metodických materiálov, ktoré by napomohli 
uplatneniu sociálneho aspektu vo VO. 

4.1 Zabezpečiť kontinuálne 
pokračovanie NP terénna 
sociálna práca v obciach s 
prítomnosťou MRK (ako súčasť 
„Take away“ balíka) 
 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
(ÚSVRK, 

samosprávy) 

OP ĽZ PO 5 
14 876 313,25 

0 
(2016) 

1 455 312,70 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 

Počet terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych 
pracovníkov zapojených do 
NP zamestnaných v 
pracovnoprávnom vzťahu s 
minimálne 24 mesačnou 
perspektívou 

0 529 459 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného 
projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s 
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ 
nadobudlo účinnosť 6. marca 2017. K 31. decembru 2017 sa 
do projektu zapojilo 130 obcí a miest (bola  s nimi uzavretá 
zmluva o spolupráci). Plánovaná hodnota obcí zapojených do 
NP je 150, navyše je umožnené zapojenie aj ďalších 3 
mestských častí v Košiciach (Luník IX, Košice Šaca, Košice 
Ťahanovce, Košice Džungľa). Počet Terénnych sociálnych 
pracovníkov pracujúcich v rámci NP je 210 a terénnych 
pracovníkov je 249. Minimálne 24 mesačnú perspektívu budú 
mať všetci TSP/TP zamestnaní od júna do októbra 2017 
vzhľadom na ukončenie prvej fázy projektu v októbri 2019. 
 

ŠR 
2 625 231,75 

240 398 
(2016) Počet obcí zapojených do 

NP 
0 150 130 

4.2. Zabezpečiť kontinuálne 
pokračovanie NP terénna 
sociálna práca v obciach s 
prítomnosťou MRK (ako súčasť 
NP TSP) 

2016 
2017 
2018 

MPSVaR SR, 
 IA MPSVaR SR 
(samosprávy) 

OP ĽZ PO 4* 
25 500 000 

2 429 039,80 
(2016) 

5 287 083,15 
(2017) 

ITMS2014+ 

Počet terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych 
pracovníkov zapojených do 
NP zamestnaných v 
pracovnoprávnom vzťahu s 
minimálne 24 mesačnou 
perspektívou 

507 550 0** 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 29.12.2015, účinná 
je od 30.12.2015. Oprávneným obdobím je obdobie od 
12/2015. Aktivity projektu sú realizované v zmysle 
harmonogramu aktivít. Výkon TSP je zazmluvnený v 233 
lokalitách, je vybudovaná sieť regionálnych koordinátorov 
a supervízorov, ktorí pokrývajú svojou činnosťou všetky 
zapojené lokality. Prebieha vzdelávanie terénnych sociálnych 
pracovníkov a terénnych pracovníkov prostredníctvom 
lektorského vzdelávania. Svoju činnosť rozvíja aj pracovná 
skupina zameraná na identifikáciu najvhodnejšieho modelu 
fungovania TSP po ukončení jej financovania prostredníctvom 
zdrojov ESF.   
*Skutočné alokované prostriedky - 24 331 170,29 (OP ĽZ PO4) 
+ 5 009 182,87 (ŠR) 
**Vzhľadom k termínu ukončenia projektu v júni 2019 počet 
terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov 
zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s 
minimálne 24 mesačnou perspektívou musí byť 0.  
Zdôvodnenie: K 31.12.2017 nie je perspektíva pre pracovný 
vzťah minimálne 24 mesiacov. 

ŠR 
4 500 000 

82 759,65 
(2017) 

Počet vykonávateľov 
služieb a opatrení na účely 
sociálneho začlenenia 

223 200 10 

4.3. Zabezpečiť kontinuálne 
pokračovanie NP komunitné 
centrá v mestách a v obciach s 
prítomnosťou MRK 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK 
obce  

OP ĽZ PO 5 
9 754 668 

229 821,19 
(2016) 

436 491 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 
Počet obcí zapojených do 
NP 

0 75 55 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného 
projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s 
prítomnosťou MRK - I. fáza“, nadobudlo účinnosť dňa 6. 
marca 2017. K 31. decembru 2017 sa do projektu zapojilo 55 
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

prostredníctvom realizácie 
ďalších NP ako i 
prostredníctvom štátneho 
rozpočtu 

MVO) Počet pracovníkov 
komunitných centier  
zapojených do NP 
pracujúcich v 
pracovnoprávnom vzťahu s 
minimálne 24 mesačnou 
perspektívou 

0 225 116 

prevádzkovateľov komunitných centier, pričom vo výkone je 
42. Počet pracovníkov komunitných centier  je 116. Údaj 
počtu pracovníkov KC zapojených do NP nezohľadňuje 
požiadavku na minimálne 24 mesačnú perspektívu 
zamestnania z dôvodu časového intervalu trvania výkonu 
zamestnancov zapojených v projekte (do októbra 2019). 

ŠR 
1 721 412 

77 028 
(2017) 

4.4. V rámci  pokračovania NP 
Terénna sociálna práca (ako 
súčasť take-away balíka) zaviesť 
do systému vzdelávania 
koordinátorov terénnej 
sociálnej práce a terénnych 
sociálnych pracovníkov tému 
účinnej ochrany proti nekalým 
praktikám nebankových 
subjektov a exekútorov 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
 

(MV SR/ 
ÚSVRK) 

OP ĽZ PO 5 
39 883,70 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 

Vytvorenie rámca pre 
účinne vzdelávanie v tejto 
téme 

0 1 1 

je v riešení 
MV SR/ÚSVRK: V súčasnosti daná téma nie je v systéme 
vzdelávania. Aktivita sa ale riešila formou jednorazových 
vzdelávacích aktivít.  

Počet účastníkov 
vzdelávania v danom roku 

0 130 100 ŠR 
7 038,30 

4.5. Prostredníctvom sociálneho 
poradenstva vykonávaného  v 
rámci pokračovania NP terénna 
sociálna práca (ako súčasť take-
away balíka) zabezpečiť 
poradenské služby v oblasti 
účinnej ochrany najmä proti 
nekalým praktikám 
nebankových subjektov a 
exekúciám (vrátane asistencie 
pri spravovaní dlhu) 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
 

(MV SR/ 
ÚSVRK) 

OP ĽZ PO 5 
10 200 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 

Vytvorenie podporných 
materiálov a príručiek pre 
TSP 

0 1 0 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MV SR/ÚSVRK: Riešenie problematiky nekalých praktík 
nebankových subjektov, exekúcii a zadlženosti klientov zo 
strany TSP/TP v rámci NP TSP a TP sa zameriava 
predovšetkým na poradenské služby čo sa týka exekúcií 
a splátkových kalendárov a tiež asistencie pri objasňovaní 
a vyčíslení dlžných súm a asistencia pi splácaní dlhov. Pri 
riešení sú realizované aj ďalšie aktivity, a to predovšetkým 
telefonické a emailové komunikácie s bankovými 
i nebankovými subjektmi a exekútormi, emailové a písomné 
zasielanie žiadosti o splátkové kalendáre, motivácia klientov  
k splácaniu a efektívnemu hospodáreniu s financiami 
a monitorovanie splácania dlhov. Podľa potreby klientov 
TSP/TP sprevádzajú klienta na súd, prípadne do CPP. 
Cieľom činností TSP/TP je hlavne motivovať klientov 
k riadnemu splácaniu dlhov a tým sa vyhnúť ich narastaniu 
ako aj formou osvety zameranej na finančnú gramotnosť 
predchádzať braniu pôžičiek. V spolupráci s TSP a TP nastalo 
u veľkého množstva klientov výrazné zlepšenie v plnení si 
svojich finančných záväzkov voči spoločnostiam 
a organizáciám na vymáhanie pohľadávok.  

Počet klientov, ktorým 
bola v danom roku 
poskytnutá asistencia v 
oblasti spravovania dlhu 

0 2000 5607 

ŠR 
1 800 

4.6 Prijatie Národného 
programu finančnej 
gramotnosti zraniteľných skupín 
a oddlžovania zraniteľných 
skupín 

2017 

MV SR/ÚSVRK 
(MS SR, 
Komora 

exekútorov, 
MVO) 

x x MV SR/ ÚSVRK 

Existencia národného 
programu, ktorého 
súčasťou je akčný plán 
s finančným krytím aktivít, 
ktorý zahŕňa sieť štátom 
financovaných správcov 
konkurznej podstaty 
poskytujúcich služby 
zraniteľným skupinám 

N/A 1 0 neplní sa  
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Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti 

Opatrenie 
 

Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných zdrojov  
(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Posilniť kapacity ÚSVRK v oblasti 
zamestnanosti 

2016 
2017 
2018 

MV SR /ÚSVRK 
ŠR 

30 000 
0 

(2016) 
0 

(2017) 
MV SR/ ÚSVRK 

Etablovaná prítomnosť 
expertnej, medzi 
sektorovej skupiny pre 
zamestnanie MRK 
systematicky pracujúcej 
popri ÚSVRK 

1 1 1 

je v riešení  

V roku 2016 bola ÚSVRK zriadená odborná pracovná skupina 
„Jednotka pre zamestnanosť a sociálne veci“. Jednotka je 
zložená z interných a externých odborníkov v danej téme. 
Úlohou jednotky je systematicky pracovať na opatreniach 
zlepšujúcich situáciu v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí 
v rómskych komunitách.   
Odborná publikácia o zamestnateľnosti rómskych žien je 
naplánovaná na rok 2018.  

Odborná publikácia o 
zamestnanosti/ 
zamestnateľnosti MRK 

0 1 0 
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Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát 
/ 

overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1 Navrhnúť 
a vytvoriť 
komplexný 
systém 
monitorovania 
zdravotného 
stavu obyvateľov 
MRK a jeho 
determinantov 
a intervencií 
zameraných na 
dosahovanie 
cieľov pre oblasť 
zdravia 
 

1.1.1 Analýza a zhodnotenie 
relevantných dokumentov, vybraných 
intervencií v oblasti zdravia obyvateľov 
MRK a dôkazov o rozdieloch v zdraví 
medzi obyvateľmi MRK a väčšinovou 
populáciou 

2017 

MV SR, 
(MZ SR,  

MV 
SR/ÚSVRK) 

OP ĽZ PO 5 
8 500 

0 
(2017) 

MZ SR/ 
Zdravé 
regióny 

Existencia a analýzy 
relevantných dokumentov, 
vybraných intervencií 
v oblasti zdravia obyvateľov 
MRK a dôkazov o rozdieloch 
v zdraví medzi obyvateľmi 
MRK a väčšinovou populáciou 

N/A 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

Zdravé regióny: Existencia čiastočnej analýzy a 
zhodnotenia relevantných dokumentov vybraných 
intervencií v oblasti zdravia obyvateľov MRK v 
zdraví medzi obyvateľmi MRK a väčšinovou 
populáciou. Analýza bola vypracovaná za účelom 
zmapovania východiskovej situácie pre NP Zdravé 
komunity (viď kapitola Východisková situácia v MRK 
projektovej žiadosti NP ZK2A). Materiál sa odporúča 
dopracovať a naviazať na návrh komplexného 
monitorovacieho systému.  

ŠR 
1 500 

1.1.2. Analýza relevantných databáz 
údajov, návrh ich úprav tak, aby na ich 
základe bolo možné sledovať zdravotný 
stav obyvateľov MRK, životné 
podmienky vo vzťahu k verejnému 
zdraviu, prístup k zdravotnej 
starostlivosti, zdravotnú gramotnosť 
obyvateľov MRK. Realizácia 
doplňujúceho zberu dát o zdravotnom 
stave obyvateľov MRK, jeho príčinách 
a determinantoch a o ostatných 
sledovaných dimenziách uvedených 
v opatrení vrátane vnímania intervencií 
z pohľadu cieľovej skupiny.  

2017 

MV SR 
(MZ SR,  

ŠÚ SR, NCZI, 
MV 

SR/ÚSVRK, 
zdravotné 
poisťovne) 

OP ĽZ PO 5 
51 000 

0 
(2017) 

MZ SR/ 
NCZI,  

Zdravé 
regióny 

Existencia analýzy 
relevantných databáz 
a návrhu ich úprav 

N/A 1 0 

je v riešení 

NCZI:  V roku 2017 urobilo NCZI analýzu údajov 
charakterizujúcich zdravotný stav populácie, ktoré 
zbiera a spracováva v zmysle platnej legislatívy, 
z pohľadu možnosti ich využitia na sledovanie 
zdravotného stavu obyvateľov MRK. 
Z analýzy vyplynulo, že údaje NCZI je na tento účel 
možné použiť v obmedzenej miere, keďže do 
sledovania sa nedostanú osoby ktoré nenavštívia 
lekára. Z údajov NCZI je možné štatisticky 
vyhodnotiť, či obce s MRK majú vyšší resp. nižší 
podiel pacientov so sledovanými ochoreniami 
v porovnaní s obcami bez MRK. 
8.9.2017 sa na pôde NCZI konalo pracovné 
stretnutie so zástupcami Úradu splnomocnenca 
vlády pre rómske komunity, kde boli podrobne 
prerokované všetky možnosti využitia údajov NCZI 
na tento účel. 
 

Zdravé regióny: ZR na roky 2018-2019 plánuje 
komplexné vyhodnotenie stavu sociálnych 
determinánt zdravia v MRK, v ktorých pôsobí (t.j. 
približne 1/3 MRK) – výstup z týchto úloh bude 
môcť poskytnúť v roku 2019. Plnenie aktivity 
odporúčame do budúcna naviazať na návrh 
komplexného monitorovacieho systému. V prípade 
poverenia a pridelenia zodpovedajúcich 
prostriedkov ZR môže aktivitu za MZ zastrešovať 
alebo na nej spolupracovať. 
 
Úloha A) Stanovenie zdravotných potrieb (SZP) v 
cieľových marginalizovaných rómskych komunitách 
(MRK)  
Cieľ: Zabezpečiť systematické a praktické informácie 
o aktuálnych potrebách ohľadne sociálnych 
determinánt zdravia (SDZ) v cieľových MRK.  
Úloha B) Vypracovanie metodiky vstupného 
hodnotenia a realizácia vstupného merania pre 
hodnotenie dopadov NP ZK 21 na SDZ v cieľových 

ŠR 
9 000 

Správa z terénneho zberu N/A 1 0 
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Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát 
/ 

overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

MRK  
Ciele : Vypracovať metodiku na vyhodnotenie 
dopadov NP ZK 2A na SDZ v cieľových MRK v  a 
podľa vypracovanej metodiky realizovať vstupné 
meranie hodnotenia, zachycujúce situáciu v období 
2018-2019, teda bezprostredne po prispôsobení 
intervencií NP ZK na základe výstupov SZP (ÚlohaA). 
2. Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov MRK a 
3. Hodnotenie so zdravím súvisiaceho správania. Je 
možné realizovať len na základe vytvorenia 
komplexného monitorovacieho systému 
zdravotného stavu obyvateľov MRK viď opatrenie 
AP 1.1. 

1.1.3. Analýza a úprava denníkov 
asistentov osvety zdravia a pracovných 
výkazov koordinátorov asistentov 
osvety zdravia projektu Zdravé 
komunity ( prípadne inej pracovnej 
dokumentácie) tak, aby mohli 
kontinuálne poskytovať informácie 
o výsledkoch a dopadoch projektu 
a zároveň zdravotnom stave, 
zdravotnom správaní sa a životných 
podmienkach obyvateľov MRK, 
v ktorých pôsobia.  

2017 
MZ SR 
(NP) 

x x 
MZ SR/ 
Zdravé 
regióny 

Existencia návrhu úpravy 
denníkov asistentov osvety 
zdravia a pracovných výkazov 
koordinátorov asistentov 
osvety zdravia projektu 
Zdravé komunity 

N/A 1 1 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

Zdravé regióny: Denníky asistentov osvety zdravia 
(AOZ) boli a budú priebežne analyzované a 
upravované. Prostredníctvom denníkov AOZ 
a koordinátorov AOZ (KAOZ) ako zamestnancov NP 
ZK 2A však nie je možné vyhodnocovať dopady a 
výsledky projektu, poskytovať komplexné a 
kontinuálne informácie o zdravotnom stave, 
zdravotnom správaní a životných podmienkach 
obyvateľov MRK. Denník AOZ slúži na zapisovanie 
aktivít, ktoré AOZ vykonáva pre konkrétneho 
klienta. V denníkoch sú citlivé informácie, ktoré 
slúžia ako podklad na spracovanie výstupov z 
realizovaných činností v teréne.  AOZ môže dať 
denník k nahliadnutiu nadriadenému. Pracovné 
výkazy koordinátorov – ich forma a obsah sa viaže 
na príručku pre prijímateľa NFP, pracovné výkazy 
majú na základe zmluvy o NFP predpísanú formu. 
Aktivitu do budúcna navrhujeme z týchto dôvodov 
zo Stratégie vypustiť. 

Upravené denníky a pracovné 
výkazy asistentov a 
koordinátorov 

N/A 1 1 

2.1 Zlepšiť 
dostupnosť 
bezpečnej pitnej 
vody vo všetkých 
MRK 

2.1.1  
A) Zlepšenie prístupu k pitnej vode v RK 
s dôrazom na nízkonákladové opatrenia 
ako napr. vŕtanie a kopanie studní. 

2016 
2017 
2018 

MV SR 

OP ĽZ PO 6 
2 838 866,55 

42 801* 
(2016) 

0 
(2017) 

SO MV SR 

Podiel RK s prístupom k pitnej 
vode v dôsledku realizácie 
aktivity na celkovom počte 
RK za sledované obdobie 

x** x** x** 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

Uzávierka 1.hodnotiaceho kola 10.03.2017 (4 ŽoNFP 
schválené a zazmluvnené); uzávierka 2. hodnotiac. 
kola 26.09.2017 (8 ŽoNFP schválených a 7 ŽoNFP 
zazmluvnených), teda k 31.12.2017 je 
zazmluvnených 11 ŽoNFP vo výške NFP 
1 271 221,54 eur. 
V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden 
ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva 
v rámci AP D.2.3 Oblasť zdravia Stratégie, a to :  
P0156 - Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode 
v dôsledku realizácie projektu (hodnota 
k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou čiastočne 
(obsahovo) prispieva k „Podielu RK s prístupom 
k pitnej vode v dôsledku realizácie aktivity na 
celkovom počte RK za sledované obdobie“, avšak 
treba podotknúť, že merná jednotka pri týchto 

ŠR 
333 984,30 

B) Znížiť počet RK, ktoré využívajú 
neštandardné zdroje pitnej vody alebo 
sú bez zdroja pitnej vody. 

Miera nedostupnosti pitnej 
vody v RK (definícia: Podiel 
počtu RK, ktoré využívajú 
neštandardné zdroje pitnej 
vody alebo nemajú prístup 
k zdroju pitnej vody vôbec 
k celkovému počtu RK) 

x** x** x** 
Prijímatelia 
166 992,15 
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Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát 
/ 

overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

dvoch ukazovateľoch je odlišná. Ukazovateľ na 
projektovej úrovni s kódom P0156 má mernú 
jednotku počet 
 
*financie zo štátneho rozpočtu zazmluvnené 
v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2016/000803 
**neuvedené, SO MV SR nesleduje údaje 

2.1.2 Vytvorenie pracovnej skupiny 
s cieľom hľadať spôsoby a nástroje 
smerujúce k lepšiemu prístupu 
obyvateľov segregovaných 
a separovaných rómskych osídlení 
k pitnej vode a k odvádzaniu a čisteniu 
odpadových vôd. Personálne 
zabezpečenie fungovania pracovnej 
skupiny. 

2016 
2017 
2018 

MV 
SR/ÚSVRK 

(MŽP) 
x x 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Existencia pracovnej skupiny 0 1 1 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

Pracovná skupina sa prvýkrát stretla koncom roku 
2017.  Správy zo stretnutí pracovnej 

skupiny 
(min. trikrát v každom roku 
realizácie aktivity) 

0 1 1 

 4.1 Podpora 
prekleňovacích 
programov 
zameraných na 
zlepšovanie 
dostupnosti 
bežných 
zdravotníckych 
služieb pre 
obyvateľov MRK 

4.1.3 Príprava a pilotné zavedenie 
pracovnej pozície asistenta osvety 
zdravia v nemocniciach ( prioritne na 
gynekologicko – pôrodníckych a na 
detských oddeleniach) vo vybraných 
okresoch s podielom obyvateľov RK viac 
ako 20 % 

2017 
2018 

MV SR 
(MZ SR) 

OP ĽZ PO 5 
124 821,65 

3 252 
(2017) 

MZ SR/ 
Zdravé 
regióny 

Existencia metodického 
postupu pre zavedenie 
pracovnej pozície asistentov 
osvety zdravia alebo obdobnej 
pomáhajúcej profesie 
v nemocniciach vo vybraných 
okresoch s podielom RK viac 
ako 20 % 

N/A 1 1 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

Zdravé regióny: Dňa 1.11.2017 bol na pozíciu 
vybraný manažér pre implementáciu pracovnej 
pozície AOZ v prostredí nemocníc.  
Úlohy pred spustením pilotného zavedenia pozície: 
a) Výber vhodných nemocníc, ktoré spĺňajú kritéria 
projektu 
b) Oslovenie vybraných nemocníc 
c) príprava realistickej ponuky pre nemocnice 
d) príprava možných scenárov 
e) príprava znenia zmluvy o spolupráci s vybranými 
nemocnicami 
f) tvorba pracovných činností pre individuálne 
potreby konkrétnej nemocnice participatívnym 
spôsobom (t.j. so zdravotníckym personálom 
konkrétnej nemocnice)  
g) výber asistentov osvety zdravia (v spolupráci s 
nemocnicami) 
h) nástup a pilotné zavedenie pozície 

ŠR 
22 027,35 

Počet asistentov osvety 
zdravia alebo obdobnej 
pomáhajúcej profesie 
v nemocniciach vo vybraných 
oblastiach s vysokým podielom 
obyvateľom MRK 

N/A 0 0 

5.1. Zabezpečiť 
lepšiu 
dostupnosť 
obyvateľov MRK 
k službám 
sexuálneho 
a reprodukčného 
zdravia 

5.1.2 Finančná podpora zriaďovania 
strieborných klubov a aktivít žien 
strieborného veku v MRK (vrátanie ich 
zaškolenia) 

2017 
2018 

MV 
SR/ÚSVRK 

ŠR 
49 875 

21 900 
(2017) 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet RK, v ktorých boli 
finančne podporené aktivity 
strieborných klubov a žien 
strieborného veku 

N/A 4 5 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

V rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 
rómskej komunity bolo podporených 5 projektov na 
podporu zriaďovania strieborných klubov a aktivít 
žien strieborného veku 
v MRK. 
 *Ide o minimálnu sumu spolufinancovania(5%).    

Prijímatelia 
2 625 

1 152,63* 
(2017) 

Počet vyškolených žien 
strieborného veku 

N/A 105 73 

6.1 Zlepšenie 
detekcie 
lokálnych 
epidémií 

6.1.1. Sledovanie a vyhodnocovanie 
výskytu epidémií vybraných infekčných 
ochorení v oblastiach s nízkym 
hygienickým štandardom 

2017 
2018 

MZ SR 
(RÚVZ,  

LF UPJŠ) 

ŠR 
x 

x MZ SR 
Existencia správ za roky 2016, 
2017, 2018 

N/A 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MZ SR: V roku 2017 bola vypracovaná jedna správa 
o výskyte epidémií vybraných infekčných ochorení v 
oblastiach s nízkym hygienickým štandardom.   
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Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
 (2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát 
/ 

overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

6.2 Podpora 
udržania vysokej 
zaočkovanosti 
detskej 
populácie v MRK 

6.2.1. Realizácia zdravotno – 
výchovných aktivít, zameraných na 
zvyšovanie informovanosti o význame 
očkovania, ako dôležitého 
preventívneho opatrenia ( v rámci 
Európskeho imunizačného týždňa 
v mesiaci apríl) 

2017 
2018 

MZ SR 
(RÚVZ) 

ŠR 
x 

x MZ SR 
Počet zdravotno – 
výchovných aktivít 

N/A 10 10 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MZ SR: V rámci aktivít Európskeho imunizačného 
týždňa boli zrealizované: besedy/prednášky -  v 
printových médiách, v TV vysielaní, v rozhlasovom 
vysielaní, na internetových stránkach, na 
infopaneloch; distribúcia plagátov, letákov; 
poradenská činnosť – osobná, telefonická, 
písomná/elektronickou poštou. Cieľovou skupinou 
bola laická verejnosť, zdravotnícki pracovníci, 
rómska komunita a iné rizikové skupiny.  
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Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1 Podporiť 
nájomné bývanie 
v obciach 
s prítomnosťou 
MRK 
 

1.1.1 Realizovať 
výstavbu nájomných 
bytov so zapojením 
budúcich nájomníkov do 
procesu realizácie stavby 

2016 
2017 
2018 

MV SR 

OP ĽZ PO6 
6 394 933,26 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

SO MV SR 

Počet realizovaných 
stavieb nájomných 
bytov so zapojením 
budúcich nájomníkov do 
procesu realizácie stavby 
v obciach s MRK 

0 x 0 neplní sa 
SO MV SR nevyhlásil v roku 2017 výzvu na výstavbu 
nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do 
procesu realizácie stavby.  

ŠR 
752 345,09 

Prijímatelia 
376 172,54 

1.1.2 Poskytovať 
dotácie na obstaranie 
nájomného bytu na 
účel sociálneho bývania 
v zmysle zákona č. 443/ 
2010 Z. z. 

2016 
2017 
2018 

MDV SR 
(ZMOS) 

ŠR 
2 790 000 

3 793 650  
(2016) 

1 022 480 
(2017) 

MDV SR 

Počet podporených 
nájomných bytov 
bežného a nižšieho 
štandardu v obciach s 
MRK    

170 46 46 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MDV SR: 
V roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 
25 958 590 eur, čím bolo podporené obstaranie 1 524 
nájomných bytov určených na sociálne bývanie.  
Z uvedeného počtu bolo podporených 116 bytov 
nižšieho štandardu dotáciou 2 465 380 eur. V 3 obciach 
s prítomnosťou MRK bolo podporených 46 bytov 
nižšieho štandardu dotáciou 1 022 480 eur. 

1.2 Podporiť 
vlastnícke 
bývanie v 
obciach s 
prítomnosťou 
MRK 

1.2.1 Realizovať pilotný 
program  asistencie pri 
legalizácii technicky 
vyhovujúcich obydlí v 
MRK 

20169 
MV SR/ÚSVRK 

(MDV SR, 
ZMOS, MVO) 

ŠR 
44 887,50 

0 
(2016) 

... 
(2017) 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet dodatočne 
legalizovaných obydlí v 
MRK. 

0* x 0 je v riešení 

MV SR/ÚSVRK: V rámci zriadenej pracovnej skupiny 
„Jednotka pre bývanie“, ktorá sa stretla dvakrát 
v priebehu roka 2017, bola téma prediskutovaná. Je 
naviazaná na avizovanú pripravovanú zmenu stavebného 
zákona. ÚSVRK je súčasťou pracovnej skupiny a vyvinul aj 
vlastnú iniciatívu pri  navrhovaní legislatívnych zmien, 
ktoré by umožňovali následnú legalizáciu stavieb. Novela 
stavebného zákona, ešte nebola posunutá do ďalšieho 
legislatívneho konania.  
 
* posun úlohy do nasledujúceho roku.   

Prijímatelia 
2 362,50 

... 
(2017) 

1.2.2.Vytvoriť metodiku 
legalizácie technicky 
vyhovujúcich obydlí v 
MRK 

2017 

MV SR 
/ÚSVRK 

(MDV SR, 
ZMOS) 

ŠR 
9 975 

0 
(2017) MV SR/ 

ÚSVRK 
Metodika legalizácie 
obydlí v MRK 

N/A 1 0 je v riešení  

MV SR/ÚSVRK: Príprava metodiky legalizácie technicky 
vyhovujúcich obydlí v MRK je súčasťou agendy odbornej 
pracovnej skupiny“ Jednotka pre bývanie“ založenej na 
ÚSVRK.  
  

Prijímatelia 
525 

0 
(2017) 

1.2.3 Realizovať pilotný 
program svojpomocnej 
výstavby vlastníckeho 
bývania financovaného 
prostredníctvom 
mikropôžičiek 

2017 
2018 

MV SR 
(SIH, MV SR/ 

ÚSVRK, 
MPSVaR SR, 

MDV SR, 
ZMOS, MVO) 

OP ĽZ PO6 
255 000 

2 941 176,50*  
(2017) 

So MV SR 

Počet svojpomocne 
postavených obydlí v 
MRK 

N/A x 0 

je v riešení 

SO MV SR: V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval 
jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva 
v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: 
 
P0896 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek 
pre MRK prostredníctvom svojpomocnej výstavby 
(hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva 
k „Počtu svojpomocne postavených obydlí v MRK“ 
 
*čerpanie je vykazované voči SIH 
 

ŠR 
30 000 

Počet poskytnutých 
mikropôžičiek na 
svojpomocnú výstavbu v 
MRK 

N/A x x Prijímatelia 
15 000 

                                                           
9
 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.3 Podporiť 
vysporiadanie 
pozemkov 
v obciach 
s prítomnosťou 
MRK 

1.3.1 Realizovať pilotný 
program asistencie pri 
vysporiadavaní a 
legalizácií pozemkov v 
obciach s prítomnosťou 
MRK 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK) 

OP ĽZ PO5 
1 199 984,61 

41 375,75* 
 (2016) 

51 000 
(2017) 

OIP/ÚSVRK  

Počet obcí s MRK 
zapojených do programu 
vysporiadania 
pozemkov  

0 150 0 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR / ÚSVRK: Národný projekt „Podpora 
vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych 
komunitách“ (NP PVP MRK). Dňa 06.12.2017 bolo 
zverejnené oznámenie na podávanie elektronických 
žiadostí obci do NP PVP MRK. K 31.12.2017 podalo 
elektronickú žiadosť 9 obcí.  
ÚSVRK v roku 2018 pokračuje v plnení aktivity 1.3.1 – 
k 29.03.2018 podalo elektronickú žiadosť 135 obcí a 22 
zmlúv o spolupráci s obcou je zverejnených v CRZ. 
Čerpanie finančných prostriedkov závisí od stavu VO.  
Hlavné aktivity NP sú presunuté do roku 2018. 
* z toho reálne zrefundovaných 7 623,68  

ŠR 
211 761,99 

9 000 
(2017) 

1.3.2 Vytvoriť metodiku 
vysporiadavania a 
legalizácie pozemkov v 
MRK 

201610 

MV SR/ÚSVRK 
(MPRV SR, 
MDV SR, 

SPF, 
ZMOS, 
MVO) 

ŠR 
9 975 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 
Metodika vysporiadania 
a legalizácie  pozemkov 
v MRK 

0* 1 0 je v riešení  

MV SR / ÚSVRK: ÚSVRK v roku 2017 iniciovalo 
a spolupracovalo na príprave novely zákona č. 330/1991 
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a 
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
prepisov, účinného odo dňa 1.9.2017, na základe ktorej 
bol zavedený § 8g - pozemkové úpravy vykonávané na 
usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k 
pozemkom pod osídleniami. 
Metodika vysporiadania a legalizácie pozemkov bude 
vyhotovená v spolupráci so zazmluvneným znalcom na 
pozemkové úpravy do konca roka 2018. 
Program vysporiadania pozemkov v MRK pre pilotné 
obce mimo NP PVP MRK je plánovaný v roku 2018. 
V roku 2017 nebolo finančné čerpanie z tejto položky 
rozpočtu.  Hlavné aktivity presunuté do roku 2018..   

Prijímatelia 
525 

1.3.3 Zjednodušiť 
legislatívny proces 
vysporiadania pozemkov 
v osídleniach MRK 

2016
11

 

MPRV SR 

(SPF, 

MV SR/ÚSVRK, 

ZMOS) 

x x MPRV SR 
Počet obcí s MRK s 
realizovanými 
pozemkovými úpravami 

x* x x 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MPRV SR: NR SR 11.5.2017 prijala zákon, ktorý vyšiel v 
Zbierke zákonov pod číslom 153/2017. Uvedeným 
zákonom sa okrem iného novelizoval aj zákon č. 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, 
ktorý umožňuje riešiť problematiku v súvislosti s 
potrebou usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov 
k pozemkom nachádzajúcim sa pod osídleniami 
marginalizovaných skupín obyvateľstva formou 
pozemkových úprav. V prípade, ak pozemkové úpravy 
prebehnú úspešne, pozemky pod osídlením nadobudne 
obec, ktorá ich môže následne Rómom odpredať. Podľa 
prijatej novely zákona ide vždy o návrhové konanie, 
ktoré môže podať iba obec, na území ktorej sa osídlenie 

                                                           
10

  Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
11

  Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

marginalizovanej časti obyvateľstva nachádza. Správne 
orgány povolia konanie len v prípade, ak sú preukázané 
podmienky určené zákonom. MPRV SR považuje prijatím 
zákona úlohu za splnenú, pretože počet podaní ani ich 
ďalšiu  úspešnosť pri povoľovaní pozemkových úprav 
resp. pri ich ukončovaní nemôže ďalej ovplyvniť. 

2.1. Zlepšiť 
technickú 
vybavenosť a  
infraštruktúru v 
MRK 
 
 

2.1.1 Poskytovať dotácie 
na obstaranie technickej 
vybavenosti v zmysle 
zákona č. 443/ 2010 Z. z. 

2016 
2017 
2018 

MDV SR 

(ZMOS) 

ŠR 
210 000 

 146 130 
(2016) 

69 120 
(2017)  

MDV SR 

Počet obcí s MRK, 
ktorým bola poskytnutá 
dotácia na technickú 
vybavenosť 

3 2 2 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MDV SR: V roku 2017 bolo podporené obstaranie 
technickej vybavenosti k 1 199 nájomným bytom, pričom 
suma podpory bola vo výške 1 747 640 eur.  
Z uvedeného počtu bolo podporené obstaranie 
technickej vybavenosti k 86 bytom nižšieho štandardu 
dotáciou 160 920 eur. V 2 obciach s prítomnosťou MRK 
bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 40 
bytom. 

2.1.2 Realizovať 
výstavbu prístupových 
ciest v MRK 

2016 
2017 
2018 

MV SR 

OP ĽZ PO6 
2 100 414,66 

300 195,14* 
(2016) 

208 500 
(2017) 

SO MV SR 
 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet MRK so 
štandardnou 
prístupovou cestou 

x x x je v riešení 

SO MV SR : Vyhlásenie výzvy s predmetom podpory 
pozemných komunikácií je naplánované na 2.polrok 
2018. V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval 
jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva 
v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: 
P0262 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania prostredníctvom vybudovania / 
dobudovania pozemných komunikácií (hodnota 
k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu 
MRK so štandardnou prístupovou cestou“ 
 
MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK podporil v rámci 
výzvy číslo VII/2017 aktivitu „Podpora vybudovania, 
dobudovania, opravy a rekonštrukcie technickej 
vybavenosti v osídleniach s MRK“, v rámci ktorej sa 
podporila výstavba prístupových ciest v MRK. 
Podporených bolo 32 projektov v celkovej sume 208 500 
eur.  
 
*Ide o verejné zdroje z rozpočtovej kapitoly MV SR  
v systéme transferu v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-
2016/000803 

ŠR 
247 107,61 

Prijímatelia 
123 553,80 

2.1.3 Zabezpečiť 
zavedenie inžinierskych 
sietí v MRK 

2016 
2017 
2018 

MV SR 

OP ĽZ PO6 
3 240 414,66 

0 
(2016) 

0 
(2017 

SO MV SR  
Počet MRK so 
zavedenými 
inžinierskymi sieťami 

x x x neplní sa  

SO MV SR: V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR 
neidentifikoval žiadne ukazovatele na projektovej úrovni, 
ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.4 oblasť bývania 
Stratégie.  

ŠR 
381 225,25 

Prijímatelia 
190 612,63 

2.1.4 Realizovať 
zavedenie odvozu 
komunálneho odpadu v 

2016 
2017 
2018 

MV SR 
OP ĽZ PO6 

1 550 456,05 
0 

(2016) 

15 390  
(ŠR 10% + 
EÚ zdroje 

SO MV SR 
Počet MRK s odvozom 
komunálneho odpadu 

x x 226 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

SO MV SR: Projekty v implementácii (uzávierka 1. 
hodnotiaceho kola – 28.03.2017 a  2. hodnotiaceho kola 
– 14.08.2017) 
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Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

osídleniach MRK 
ŠR 

182 406,59 

85%)  
(2017) 

V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden 
ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci 
AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: 
P0263 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania prostredníctvom vybudovania 
stojísk (hodnota k 31.12.2017 = 226) = svojou hodnotou 
prispieva k „Počtu MRK s odvozom komunálneho 
odpadu“. 

Prijímatelia 
91 203,30 

3.1 Skvalitniť 
sociálnu prácu 
v MRK v oblasti 
bývania 

3.1.1 Vytvoriť metodiku 
sociálnej práce v MRK v 
oblasti bývania 

2016
12

 

MV SR/ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MDV SR, 
ZMOS, 
MVO) 

ŠR 
9 975 

0 
(2016) 

... 
(2017) 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Metodika sociálnej 
práce v MRK v oblasti 
bývania 

0 1 0 je v riešení 

MV SR/ ÚSVRK: Metodika sociálnej práce v MRK v oblasti 
bývania je súčasťou publikácie s názvom „Metodika 
prevencie straty bývania - prípadová štúdia Veľký Krtíš“, 
s dátumom zverejnenia - máj 2018.  
 
* posun úlohy do nasledujúceho roku.     

Prijímatelia 
525 

0 
(2016) 

... 
(2017) 

3.1.2 Realizovať 
vzdelávanie TSP 
a pracovníkov KC 
v oblasti bývania 

2017 

IA MPSVaR SR 
(MDV SR, MV 

SR/ÚSVRK, 
ZMOS, MVO)  

OP ĽZ PO4 
x* 

0 
(2017) 

 

Počet sociálnych 
pracovníkov (TSP a KC), 
ktorí absolvovali 
vzdelávanie v 
problematike intervencíí 
v bývaní MRK 

N/A x 0 neplní sa  

*neuvedené 

4.1 Zvýšiť 
individuálnu 
integráciu 
obyvateľov MRK 
zavedením 
systému 
prestupného 
bývania a 
sprievodnej 
sociálnej 
asistencie 
 

4.1.1 Realizovať pilotný 
program podpory 
systémov prestupného 
bývania so sprievodnou 
sociálnou asistenciou 
pre obce a mestá 

2016 
2017 

MV SR/ÚSVRK 

ŠR 
437 000 

48 199 
(2016) 

3 000 
(2017) 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet pilotne overených 
systémov prestupného 
bývania 

0 1 0 

je v riešení 

V rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu 
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 
nepriaznivých situácií rómskej komunity bol podporený 
prípravný projekt prestupného bývania v obci Lenartov.  
Aktivity budú pokračovať v roku 2018.  

Prijímatelia 
23 000 

x 
(2017) 

Počet obyvateľov MRK v 
pilotných systémoch 
prestupného bývania 

0 70 0 

4.1.3 Realizovať program 
podpory systémov 
prestupného bývania so 
sprievodnou sociálnou 
asistenciou pre obce a 
mestá 

2016 
2017 
2018 

MV SR 

OP ĽZ PO6 
5 400 165,91 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

SO MV SR 

Počet systémov 
prestupného bývania 

0 x 0 

je v riešení 

Vyhlásenie výzvy s predmetom podpory prestupného 
bývania je naplánované na 1.polrok 2018 
V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval dva 
ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú 
v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: 
P0895 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek 
pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania (hodnota 
k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu 
systémov prestupného bývania“ 
P0240 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania prostredníctvom programov 
svojpomocnej výstavby obydlí / prestupného bývania 
(hodnota k 31.12.2017 = 0) = svojou hodnotou prispieva 
k „Počtu obyvateľov MRK v systéme prestupného 
bývania“ 

ŠR 
635 313,64 

Počet obyvateľov MRK v 
systéme prestupného 
bývania 

0 x 0 
Prijímatelia 
317 656,82 
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 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

4.2 Znížiť mieru 
neplatičstva v 
MRK 

4.2.1 Vypracovať 
metodiku prevencie 
neplatičstva v oblasti 
bývania MRK 

2016
13

 MV SR/ÚSVRK 

ŠR 
4 987,50 

0 
(2016) 

0 
(2017) 

MV SR/ 
ÚSVRK  

Metodika prevencie 
neplatičstva v MRK 

0* 1 0 je v riešení  

 
K téme prevencie straty bývania organizoval ÚSVRK 
v októbri 2017 odborný prípravný seminár v Žiline za 
prítomnosti odbornej verejnosti.  
 
* posun úlohy do nasledujúceho roku.   

Prijímatelia 
262,50 

0 
(2017) 

5.1  Skvalitniť 
zber a analýzu 
dát o bývaní 
Rómov 

5.1.2 Zahrnúť obyvateľov 
MRK do pravidelných 
výberových zisťovaní EU 
- SILC 

2017 
2018 

MV SR 
(MV SR/ÚSVRK 

ŠÚ SR) 

OP ĽZ, PO 5  
170 000 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 
Meranie EU SILC 
Zahŕňajúce obyvateľov 
MRK 

N/A 0 0 je v riešení  

MV SR/ÚSVRK: Špecializované zisťovanie EU SILC v 
prostredí MRK bolo zaradené do aktivít NP 
Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich 
dopad na marginalizované rómske komunity (ďalej len 
NP MaH), ktorého ŽoNFP bola schválená v októbri 2017. 
Realizácia samotného zisťovania v spolupráci ÚSVRK so 
Štatistickým úradom SR je plánovaná na roky 2018/2019.  

ŠR 
30 000 

0 
(2017) 

5.1.3 Realizovať 
komplexnú externú 
evaluáciu programov 
podpory bývania v MRK 

2017 
MV SR 

(MV SR/ÚSVRK) 

OP ĽZ, PO 5  
34 000 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 
Evaluačná správa 
k podpore bývania 
v MRK 

N/A 1 0 je v riešení  

MV SR/ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP 
MaH (október 2017), v rámci ktorého bude aktivita 
realizovaná, došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít 
projektu. Evaluácia programov podpory bývania MRK je 
predbežne plánovaná na prelom rokov 2018/2019.  

ŠR 
6 000 

0 
(2017) 

5.1.4 Realizovať analýzu 
prístupu k bývaniu 
a diskriminácie Rómov 
v oblasti bývania 

2017 MV SR/ÚSVRK 

ŠR 
5 985 

0 
(2017) MV SR/ 

ÚSVRK 

Analýza prístupu 
k bývaniu 
a diskriminácie Rómov 

N/A 1 0 je v riešení 

MV SR/ÚSVRK: Analýza bariér v prístupe k bývaniu bude 
súčasťou Evaluácie programov podpory bývania. Z 
dôvodu oneskorenia schválenia NP MaH, v rámci ktorého 
bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia 
aktivity.  

Prijímatelia 
315 

0 
(2017) 

6.1 Zvýšiť 
efektívnosť 
právnej úpravy 
v oblasti bývania 

6.1.1 Vypracovať analýzu 
potrebnej právnej 
úpravy všeobecne 
záväzných právnych 
predpisov a európskych 
legislatívnych právnych 
aktov, umožňujúcich 
ozdravenie území 
s koncentráciou MRK pre 
funkciu bývania 

2017 
2018 

MV SR/ÚSVRK 
(MDV SR, 

ZMOS, MVO) 
x x 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Analýza N/A 0 0 je v riešení  

 
MV SR/ÚSVRK: Pre pokračujúce legislatívne procesy 
a nastavované výzvy v priebehu roku 2017 došlo 
k oneskoreniu procesu prípravy právnej analýzy. Prípravy 
na vypracovanie analýzy vo forme konzultácii pokračujú.  
 

6.1.5 Prijať reguláciu 
ceny nájmu bytov 
obstaraných z verejných 
prostriedkov 

2017 

MF SR 
(MDV SR 

MPSVaR SR 
MV SR/ ÚSVRK 

ZMOS) 

x x MF SR 

Všeobecne záväzná 
norma stanovujúca ceny 
nájmu nájomného 
bývania obstaraného 
z verejných zdrojov 

N/A 1 0 je v riešení  

MF SR: Regulácia ceny nájmu bytov obstaraných z 
verejných prostriedkov je upravená Opatrením MF SR č. 
01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Toto opatrenie 
určuje maximálnu výšku nájomného v bytoch 
obstaraných z verejných prostriedkov, samostatne 
neupravuje oblasť integrácie Rómov v SR ani iné oblasti 
sociálnej politiky. 
Na základe uznesenia vlády SR č. 13 z 7. januára 2015 k 
návrhu Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 
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 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota čerpaných 
zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

pripravuje MF SR v spolupráci s MDV SR návrh právnej 
úpravy určovania regulovanej ceny nájmu bytov 
obstaraných z verejných prostriedkov na základe 
nákladového nájomného. Termín splnenia úlohy bol 
posunutý najneskôr do 30. júna 2018.   

7.1 
Systematizovať 
podporu v 
prípade 
mimoriadnych 
udalostí 

7.1.1 Realizovať analýzu 
existujúcich nástrojov 
pomoci v prípade 
mimoriadnych udalostí 

2016
14

 
MV SR/ÚSVRK 

(MPSVaR SR 
ZMOS) 

x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Analýza existujúcich 
nástrojov pomoci 
v prípade mimoriadnych 
udalostí 

0* 1 0 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ÚSVRK: V rámci aktivít edičnej rady ÚSVRK, bolo 
rozhodnuté, že úloha 7.1.1. bude zapracovaná ako 
interný materiál a bude tvoriť základ pre metodiku 
pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí. 
V nadväznosti na toto rozhodnutie bola vyhotovená 
interná analýza.  
* posun nesplnenej úlohy do nasledujúceho roku.   

7.1.2 Vytvoriť metodiku 
pomoci verejnej správy 
v prípade mimoriadnych 
udalostí 

2017 MV SR/ÚSVRK 

ŠR 
4 987,50 

0 
(2017) 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Metodika pomoci 
verejnej správy 
v prípade mimoriadnych 
udalostí 

N/A 1 0 je v riešení 

MV SR/ÚSVRK: Kvôli rozhodnutiu doplniť metodiku 
o analýzu existujúcich nástrojov sa príprava metodiky 
oneskorila. Očakávané zverejnenie metodiky spolupráci 
so Sekciou krízového riadenia MV SR je druhý polrok 
2018.  
 

Prijímatelia 
262, 50 

0 
(2017) 
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 Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017. 
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Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity 
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota 
čerpaných zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1 Realizovať 
zber a analýzu 
dát o finančnej 
gramotnosti 
a finančnom 
vzdelávaní 

1.1.1 Realizovať prieskum a vypracovať 
kvalitatívnu štúdiu o finančnej 
gramotnosti v MRK, prístupe MRK 
k finančnému vzdelávaniu, dostupnosti 
a prístupe MRK k finančným službám  
(existujúce finančné produkty a služby 
bánk a poisťovní) a navrhnúť 
odporúčania aj pre finančné inštitúcie 

2017 
MV SR 

(MV 
SR/ÚSVRK) 

OP ĽZ PO5 
25 500 

0 
(2017) 

OIP/ÚSVRK 
Prieskum a kvalitatívna 
štúdia 

N/A 1 0 je v riešení 

MV SR/ ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia 
NP MaH, v rámci ktorého bude aktivita realizovaná 
(október 2017), došlo k posunu plnenia jednotlivých 
aktivít projektu. Kvalitatívny výskum v oblasti 
finančného začleňovania je predbežne plánovaný na 
druhú polovicu 2018. 

ŠR 
4 500 

0 
(2017) 

1.2 Podporovať 
finančné 
vzdelávanie v 
MRK 

1.2.1 Na základe Národného štandardu 
finančnej gramotnosti vytvoriť rôznorodé 
modely vzdelávania vo finančnej 
gramotnosti vytvorené na mieru a na 
základe potrieb obyvateľov MRK rôznych 
vekových kategórií 

2017 
MV SR 

(MŠVVaŠ 
SR) 

OP ĽZ PO5 
17 000 

0 
(2017) 

MŠVVaŠ SR  
SO MV SR 

Rôznorodé modely 
vzdelávania vo finančnej 
gramotnosti pre 
obyvateľov MRK rôznych 
vekových kategórií 

N/A 1 0 neplní sa 

MŠVVaŠ SR: Vzhľadom na to, že aktivity majú byť 
financované výlučne v rámci OP ĽZ PO5, ktorá je 
v gescii MV SR, MŠVVaŠ SR neuvádza za PO1 
Vzdelávanie žiadne údaje. 

SO MV SR: V rámci popisu národného projektu 
Komunitné centrá, podaktivita 2.1 Prevádzka 
komunitných centier a realizácia komunitnej práce 
sa píše: „Pôjde najmä o aktivity, ktoré výrazne 
prispejú k zlepšeniu situácie klientov (predškolský 
klub, kariérne poradenstvo, sociálne poradenstvo, 
aktivity smerujúce k zlepšeniu bývania, komunitné 
organizovanie, programy finančnej gramotnosti, 
podpora výchovy k rodičovstvu a pod.) Každé 
zapojené komunitné centrum si bude takýmto 
participatívnym spôsobom vytvárať plán činností na 
isté časové obdobie.“ 
SO MV SR/SEP v rámci sledovaného obdobia 
nevyhlásilo žiadnu dopytovo-orientovanú výzvu, ani 
písomné vyzvanie s explicitne definovanou 
aktivitou, a preto odporúčame MV SR/ÚSVRK, ako 
realizátora vyššie spomínaného projektu, aby v 
rámci implementačnej fázy definovali realizáciu v 
projekte popisaných aktivít. 
SO MV SR má v rámci PO6 súčasne vyhlásenú výzvu 
na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 
komunitných centier v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít, ktoré 
realizáciou hlavných aktivít prispievajú k 
následnému predmetu činností komunitných 
centier.  
 
MV SR/ÚSVRK: Programy finančnej gramotnosti sa 
realizujú v KC formou neformálneho vzdelávania pre 
rôzne cieľové skupiny. V zmysle zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
program finančnej gramotnosti nie je obligatórna 
činnosť KC a preto sa tomuto neformálnemu 
vzdelávaniu cez rôzne aktivity v závislosti od cieľovej 

ŠR 
3 000 

0 
(2017) 
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Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity 
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota 
čerpaných zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

skupiny venujú len niektoré KC, ktoré vo svojej 
komunite zistili zvýšenú potrebu danej aktivity.  Pri 
svojej činnosti používajú už zaužívané a osvedčené 
modely neformálneho vzdelávania finančnej 
gramotnosti. Zabezpečiť vytvorenie nových, na 
mieru šitých modelov vzdelávania pre MRK rôznych 
vekových skupín nie je v kompetencii NP KC. 

1.2.2 Poskytovať neformálne vzdelávanie 
v oblasti finančnej gramotnosti 
obyvateľom MRK 

2017 
2018 

MV SR 
(MVO) 

OP ĽZ PO5 
170 000 

0 
(2017) SO MV SR 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet osôb z MRK, ktoré 
absolvovali neformálne 
vzdelávanie v oblasti 
finančnej gramotnosti 

N/A x x 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

SO MV SR: viď vyhodnotenie aktivity 1.2.1.  
 
MV SR/ÚSVRK: Aktivita sa plní formou činností 
poskytovaných v komunitných centrách 
podporených z národného projektu NP KC. 

ŠR 
30 000 

0 
(2017) 

1.2.3 Zaradiť finančné vzdelávanie do 
štátneho vzdelávacieho programu a 
školských vzdelávacích programov 
materských škôl 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR x x SRŠ 

Národný štandard 
finančnej gramotnosti je 
zaradený do štátneho 
vzdelávacieho programu 
MŠ 

1 1 1 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2  
- schválilo MŠVVaŠ SR dňa 9. marca 2017 pod číslom 
2017-1053/10961:12-10E0 s účinnosťou od 1. 
septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom. Podiel MŠ, na ktorých sa 

realizujú vzdelávacie 
programy v oblasti 
finančnej gramotnosti 

100 % 32% 32% 

1.2.4 Priebežne kontrolovať úroveň 
dosiahnutých kompetencií v oblasti 
finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ s 
dôrazom na školy, ktoré navštevuje vyšší 
počet detí zo SZP 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
(ŠSI, 
MV 

SR/ÚSVRK) 

x 
4 800 
(2017) 

ŠŠI 

Miera zlepšených 
kompetencií v oblasti 
finančnej gramotnosti 
žiakov a žiačok v 
sledovaných ZŠ a SŠ 

27,5%* 27% 27% 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MŠVVaŠ SR: Na výsledky testovania finančnej 
gramotnosti v šk. roku 2015/2016 nadviazali 
inšpekcie v roku 2017 v 32 ZŠ, z nich 6 vzdelávalo 
230 žiakov  z MRK.  
Zistenia: 

 neefektívne formy a metódy vyučovania;  

 nevýrazná motivácia žiakov;  

 nedostatočné rozvíjanie základ.  čitateľských 
techník;  

 úlohy len na mechanické opakovanie základných 
poznatkov;  

 nesystematické riešenie príčin neúspechu žiakov.  
Uvedené negatívne zistenia sa týkajú žiakov z MRK 
ako aj žiakov väčšinovej populácie. 
 
* priemerná úspešnosť žiakov z MRK  

1.2.5 Zaradiť model finančnej 
gramotnosti do programov 
kontinuálneho vzdelávania či iných 
programov akreditovaného vzdelávania 
a/alebo neformálneho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov škôl so 
žiakmi z MRK 

2016 
2017 
2018 

MŠVVaŠ SR 
(MPC) 

x x MPC 

Počet realizovaných 
programov kontinuálneho 
vzdelávania pre 
pedagogických 
zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ 
zameraných na finančnú 
gramotnosť detí z MRK 

1 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
Aktivita sa plní cez Prioritnú os 2 Ďalšie vzdelávanie 
ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, OP 
Vzdelávanie. 
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Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity 
(2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, EŠIF) 
Hodnota 

alokovaných 
zdrojov ( v EUR) 

Hodnota 
čerpaných zdrojov  

(za rok v EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2016 2017 

Dosiahnutá 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet absolventov 
realizovaných programov 

286 42 42 

1.2.6 Realizovať informačnú kampaň na 
podporu zvýšenia povedomia o 
možnostiach základného bankového 
produktu v marginalizovaných rómskych 
komunitách 

2016 
2017 
2018 

MV 

SR/ÚSVRK 

(MF SR, 

banky) 

ŠR 
9 500 

0 
(2016) 

0 
(2017)   

MV SR/ 
ÚSVRK 

Zrealizovaná informačná 
kampaň o základnom 
bankovom produkte v 
marginalizovaných 
rómskych komunitách. 

0 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ ÚSVRK: Informácie o základných bankových 
produktoch poskytujú v rámci svojho výkonu 
pracovnici  v NP TSP a TP  a NP KC, v rámci širšie 
koncipovanej témy finančnej gramotnosti.  

Prijímatelia 
500 

0 
(2017) 

1.3 Podporiť 
efektívne 
šírenie 
informácií 
o možnostiach 
finančného 
vzdelávania pre 
MRK 

1.3.1. Navrhnúť a zahájiť komunikačné 
kampane v marginalizovaných rómskych 
komunitách s cieľom informovať 
domácnosti o možnostiach finančného 
vzdelávania a o možnostiach využitia 
finančného poradenstva 

2017 

MV 
SR/ÚSVRK 

(MVO, 
ZMOS) 

OP ĽZ PO5 
25 500 

0 
(2017) 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet komunikačných 
kampaní v MRK 

N/A 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ ÚSVRK: Informovanie o možnosti 
finančného vzdelávania a finančného poradenstva  
zabezpečujú pracovníci odboru regionálnej 
koordinácie (ORK/ÚSVRK) pričom ide o spoluprácu 
s centrami právnej pomoci (CPP)  s klientmi z MRK, 
ktorí uplatňujú inštitút osobného bankrotu. 

ŠR 
4 500 

0 
(2017) 

2.1. Podporiť 
ochranu 
spotrebiteľov z 
MRK a 
sprístupniť 
nástroje na 
oddlžovanie 

2.1.3 Zaviesť účinný inštitút osobného 
bankrotu (mechanizmus oddlženia 
fyzických osôb), aby sa zvýšila jeho 
reálna uplatniteľnosť s cieľom eliminovať 
dlhovú pascu, s osobitným zreteľom na 
nízkopríjmové skupiny a s prihliadnutím 
na potrebu ochrany základných životných 
potrieb, najmä bývania 

2017 
2018 

MS SR 
(MV 

SR/ÚSVRK, 
MPSVaR SR) 

x x MS SR 

Počet využitých možností 
osobného bankrotu 
v marginalizovaných 
rómskych komunitách 

N/A x* x* 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MS SR: Novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorá sa stala účinnou 1.3.2017 bol 
upravený inštitút oddlženia fyzických osôb, ktorý 
okrem iného upravuje nepostihnuteľnosť hodnoty 
bývania, čím bol vytvorený mechanizmus oddlženia 
so zabezpečením základných životných potrieb.  
 
 * MS SR nevedie evidenciu využitia osobného 
bankrotu v MRK. 
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Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie 

Opatrenie Aktivita Termín 

Zodpovedný 
subjekt s 

rozpočtom 
(realizujúci 

subjekt, 
partner) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(v roku 
2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

1.1. 
Koordinovať  
prepojenosť 
akčných plánov 
stratégie a 
iných akčných 
plánov, 
týkajúcich sa 
rovného 
zaobchádzania 

1.1.1. Vytvoriť podmienky 
pre nezávislý monitoring a 
hodnotenie sledujúce 
prepojenosť akčných 
plánov stratégie a iných 
akčných plánov, 
týkajúcich sa rovného 
zaobchádzania a potenciál 
ich opatrení z hľadiska 
predchádzania 
diskriminácie Rómov 

2017  
2019 

MV SR/ÚSVRK x x X 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Existencia finančného 
mechanizmu na 
zabezpečenie nezávislého 
monitoringu a hodnotenia 
prepojenosti jednotlivých 
akčných plánov  
existencia zadávacích 
podmienok pre 
hodnotenie prepojenosti 

1 0 je v riešení  

MV SR/ ÚSVRK začal ihneď po schválení akčného plánu rokovať 
s partnermi o možnostiach vytvorenia schémy podpory pre 
vytvorenie nezávislého monitorovania. Medzi partnerov patria 
predstavitelia mimovládneho sektora, ale aj nezávislý fond 
patriaci pod ministerstvo kultúry.    

2.1 Zvýšiť 
poznatkovú 
bázu 
o príčinách 
a mechanizmoc
h diskriminácie 
Rómov  

2.1.1  Podporovať 
kvalitatívne výskumy a 
odborné analýzy v oblasti 
diskriminácie Rómov 

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR 
(MV 

SR/ÚSVRK 
 MS SR, 

MŠVVaŠ SR, 
SNSĽP, IVPR) 

OP ĽZ, PO 5, 
 v rámci NP 

MaH 
32 300 0 

OIP/ÚSVRK 
Počet podporených 
kvalitatívnych výskumov a 
odborných analýz 

0 0 je v riešení  
MV SR/ ÚSVRK: Kvalitatívny výskum v danej oblasti v rámci NP 
MaH je predbežne plánovaný na prelom rokov 2018/2019.  

ŠR 5 700 0 

2.2 Zvýšiť 
úroveň 
poznania 
o diskriminácií 
Rómov 
u aktérov 
rozhodovania 

2.2.1 Podporovať 
senzibilizačné 
a vzdelávacie aktivity 
sudcov a vyšších súdnych 
úradníkov v oblasti 
nediskriminácie Rómov 

2017 
2018 
2019 
2020 

MS SR v 
spolupráci s 

JA SR 
(MV SR/ÚSVRK 

MS SR )                     

x x x MS SR 

Počet podporených 
senzibilizačných aktivít 

0 0 

je v riešení  

MS SR: MS SR v spolupráci s JA SR plánuje spoluprácu 
a organizáciu vzdelávacích aktivít zameraných na túto oblasť. 
Vzhľadom na program vzdelávacích aktivít JA SR sa budú tieto 
plánovať na roky 2019 a 2020. 

Počet osôb, ktoré 
absolvovali vzdelávanie 

0 0 

2.2.2 Podporovať 
senzibilizačné a 
vzdelávacie aktivity 
zamerané na znižovanie a 
predchádzanie 
diskriminácie Rómov pre 
zamestnávateľov a 
odborové organizácie 

2017 
2018 
2019 
2020 

MPSVaR SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK,  

SNSĽP, MS SR, 
MVO, sociálni 

partneri) OP ĽZ PO 4
15

 

(DOP) 
 

ŠR  

 
25 000 000 

 
 
6 676 470,59 

 

0 MPSVaR SR 

Počet podporených 
senzibilizačných aktivít 

0 0 

je v riešení 

MPSVaR SR: Výzva z OP ĽZ „Prevencia a eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie“ je  vyhlásená od 26.02.2018 do 
14.11.2018. 
Termín uzavretia 1. kola 23.04.2018 
Termín uzavretia 2. kola 14.08.2018 
Termín uzavretia 3. kola 14.11.2018 
MPSVaR SR nevie ovplyvniť, koľko projektov k tejto úlohe sa 
prihlási a bude podporených.  

Počet osôb, ktoré 
absolvovali vzdelávanie 

0 0 

2.2.3 Podporovať 
senzibilizačné a 
vzdelávacie aktivity 
zamerané na znižovanie a 
predchádzanie 
diskriminácie Rómov pre 
pracovníkov prvého 
kontaktu 

2017 
2018 
2019 
2020 

MPSVaR SR 
(MV SR/ 
ÚSVRK, 

MŠVVaŠ SR, 
MZ SR, SNSĽP, 

MVO)                        

0 
 

MPSVaR SR 

Počet podporených 
senzibilizačných aktivít 

0 0 

je v riešení 

MPSVaR SR: Výzva z OP ĹZ “Prevencia a eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie“ je vyhlásená od:26.02.2018 do 
14.11.2018. 
MPSVaR SR nevie ovplyvniť koľko projektov k tejto úlohe sa 
prihlási a bude podporených. Počet osôb, ktoré 

absolvovali vzdelávanie 
0 0 

                                                           
15

 Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4. 
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Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie 

Opatrenie Aktivita Termín 

Zodpovedný 
subjekt s 

rozpočtom 
(realizujúci 

subjekt, 
partner) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(v roku 
2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

2.2.4  Podporovať 
senzibilizačné a 
vzdelávacie aktivity 
zamerané na znižovanie a 
predchádzanie 
diskriminácie Rómov pre 
príslušníkov Policajného 
zboru SR 

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ÚSVRK x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet podporených 
senzibilizačných aktivít 

3 0 

je v riešení  
Výsledkom prvej komunikácie so SAK po schválení AP bol posun 
aktivity do roku 2018. 

Počet osôb, ktoré 
absolvovali vzdelávanie 

100 0 

2.3 Zlepšiť 
úroveň 
informovanosti 
Rómov 
o prevencii 
diskriminácie 
a spôsoboch 
ochrany pred 
ňou 

2.3.1. Realizovať projekty 
zamerané na zvyšovanie 
informovanosti a 
právneho povedomia 
Rómov o možnostiach 
ochrany pred 
diskrimináciou   

2017 
2018 
2019 
2020 

MPSVaR SR 
(MVO) 

OP ĽZ PO4 
(DOP) 

x
16

 0 MPSVaR SR 

Počet zrealizovaných 
projektov 

0 0 je v riešení 

MPSVaR SR : Výzva z OP ĹZ „Prevencia a eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie“ je vyhlásená  od 26.02.2018  do 
14.11.2018. 
MPSVR SR nevie ovplyvniť koľko projektov k tejto k tejto úlohe 
sa prihlási a bude podporených. 

MS SR 
(MVO) 

ŠR/ MS SR 30 000 0 

MS SR 0 0 je v riešení  

MS SR: Podpora projektov MS SR je založená na dopytovo 
orientovanej výzve, MS SR nevie ovplyvniť počet podporených 
projektov na špecifickú tému. V roku 2017 boli podporené 4 
projekty zamerané na/aj na Rómov, avšak netýkali sa zvyšovania 
právneho povedomia o diskriminácii. 

Prijímatelia 3 000 0 

MV SR/ÚSVRK 
(MVO) 

ŠR 
MVSR/ÚSVRK 

30 000 0 

MV SR/ 
ÚSVRK 

0 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK začal realizovať sériu 
prednášok na stredných školách, ktoré navštevujú rómski žiaci. 
Prednáška s názvom „Rómovia v štáte“ si kladie za cieľ 
zrozumiteľným spôsobom žiakom ozrejmiť, aké postavenie má v 
štáte občan, z čoho sa skladá štátna moc a aké všetky 
prostriedky je možné využiť na to, aby žiaci vedeli efektívne 
presadiť svoje záujmy a práva. V rámci prednášky je dôraz 
kladený na miestnu samosprávu.  
V roku 2017 ÚSVRK absolvoval prednášky na dvoch stredných 
školách a to na Súkromnom hudobnom a dramaturgickom 
konzervatóriu v Rimavskej Sobote a na Súkromnej pedagogickej 
a sociálnej akadémii v Košiciach.    

Prijímatelia 3 000 0 

3.1. Zlepšiť 
vymožiteľnosť 
antidiskriminač
nej legislatívy a 
podporovať 
uplatňovanie 
princípu 
nediskrimináci
e v praxi 

3.1.1. Vytvoriť a zabezpečiť 
činnosť platformy pre 
odbornú diskusiu širšej 
právnickej verejnosti 
(sudcovia, advokáti, experti 
z akademického 
prostredia, študenti práva) 
a relevantných inštitúcií a 
orgánov (SNSĽP, VOP, CPP) 
k aplikácii 
antidiskriminačnej 
legislatívy 

2017 

MS SR, MV 
SR/ ÚSVRK 
(SNSĽP, MV 
SR/ÚSVRK) 

x x x 
MS SR 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Platforma k aplikácii 
antidiskriminačnej 
legislatívy (počet zasadnutí 
platformy)  
Počet pracovných skupín 
zriadených v rámci 
platformy) 

1 0  je v riešení  

MS SR: Platformu plánuje MS SR vytvoriť v roku 2018, aj v súlade 
s AP predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 
2016-2019. 
 
MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 sa ÚSVRK aktívne zúčastňoval na 
stretnutiach k aplikácii antidiskriminačného zákona, ktoré boli 
organizované SNSĽP. Komunikácia medzi jednotlivými orgánmi 
štátnej správy prebieha priebežne a ďalšie stretnutie sú 
naplánované na rok 2018.  
 

                                                           
16 Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4. 
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Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie 

Opatrenie Aktivita Termín 

Zodpovedný 
subjekt s 

rozpočtom 
(realizujúci 

subjekt, 
partner) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(v roku 
2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

3.1.2. Vypracovať analýzu 
prekážok nedostatočného 
uplatňovania 
antidiskriminačnej 
legislatívy vo vzťahu k 
Rómom vrátane analýzy 
rizík nepriamej a 
viacnásobnej diskriminácie 
a možností využívania 
dočasných vyrovnávacích 
opatrení 

2017 

MV 
SR/ÚSVRK, UV 

SR/ÚSVNM, 
MS SR 

(SNSĽP, VOP 
a iní) 

x x x 
UV SR/ 

ÚSVNM,  
MS SR 

Analýza prekážok 
nedostatočného 
uplatňovania 
antidiskriminačnej 
legislatívy vo vzťahu k 
Rómom 

1 0 je v riešení  

 
MV SR/ÚSVRK:V roku 2017 vychádzal úrad z publikácie SNSĽP s 
názvom Medzery antidiskriminačného zákona. Publikácia sa 
venuje všeobecným nedostatkom pri uplatňovaní 
antidiskriminačného zákona, z ktorých je potrebné pri analýze 
vychádzať. V roku 2018 bude úrad realizovať samostatnú 
analýzu s dôrazom na používanie inštitútu dočasných 
vyrovnávacích opatrení.   
 
UV SR/ÚSVNM: ÚSVNM plnil predmetnú aktivitu v rámci 
realizácie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb 
patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na 
roky 2016 – 2020 (AP). Koordinačná komisia, ktorá bola na tento 
účel zriadená v roku 2017, pracovala spolu s pracovnými 
podskupinami zriadenými k jednotlivým operačným cieľom na 
realizácii jednotlivých opatrení z AP. Uvedené opatrenia sa 
týkajú najmä aplikácie antidiskriminačnej legislatívy, konkrétne 
prípravy analýzy možností využitia dočasných vyrovnávacích 
opatrení v oblasti predchádzania diskriminácie osôb patriacich k 
národnostným menšinám a etnickým skupinám a vypracovania 
metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti 
práv národnostných menšín a etnických skupín. 
 
MS SR:  MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými 
subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe. Vypracovanie 
analýzy je podmienené aj činnosťou platformy.  
 

3.2. Zabezpečiť 
dostupnú a 
kvalitnú 
právnu pomoc 
pre Rómov vo 
veciach 
porušenia 
antidiskriminač
nej legislatívy 

3.2.2 Podporovať 
intervencie zamerané na 
poskytovanie bezplatnej 
právnej pomoci vrátane 
mediácie a ďalších 
podporných činností v 
oblasti ochrany Rómov 
pred diskrimináciou 

2017 
2018 
2019 
2020 

MPSVaR SR, 
SNSĽP 

(MS SR /CPP, 
MV SR/ÚSVRK,    

ÚV 
SR/ÚSVNM, 
MŠVVaŠ SR,                                                                         

MVO)                           

OP ĽZ PO 4 

(DOP)
17

 

7 450 000 0 

SNSĽP,  
MPSVaR SR 

Počet podporených 
a zrealizovaných 
intervencií zameraných na 
ochranu Rómov pred 
diskrimináciou 

8 
(SNSĽP) 

5 
(SNSĽP) 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

SNSĽP:  SNSĽP pri poskytovaní právnej pomoci v prípadoch 
diskriminácie podľa antidiskriminačného zákona konštatovalo 
porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej 
skupinev troch prípadoch. SNSĽP vykonalo v zmysle § 1 ods. 2 
písm. g) zákona č. 308/1993 Z. z. dve nezávislé zisťovania v  
prípadoch porušenia zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti 
k etnickej skupine, sociálneho pôvodu a majetku. 4 000 486,98 0 

0 
(MPSVaR 

SR) 

0 
(MPSVaR 

SR) 
je v riešení 

MPSVaR SR : Výzva z OP ĽZ „Prevencia a eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie“ je vyhlásená od  26.02.2018 do 14.11.2018 
Termín uzavretia 1.kola 23.04.2018 
Termín uzavretia 2.kola 14.08.2018 
Termín uzavretia 3.kola 14.11.2018 
MPSVaR SR nevie ovplyvniť, koľko projektov k tejto úlohe sa 
prihlási a bude podporených.  

ŠR 
spolufinanc. 

2 250 000 0 

932 744,88 0 

                                                           
17

 Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.  
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Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie 

Opatrenie Aktivita Termín 

Zodpovedný 
subjekt s 

rozpočtom 
(realizujúci 

subjekt, 
partner) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(v roku 
2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

3.2.3 Vytvoriť verejný 
zoznam advokátov pre 
oblasť porušenia 
Antidiskriminačného zákona 
so zameraním na Rómov 

2017 
MV SR/ÚSVRK 

(SAK) 
x x x 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Verejný zoznam advokátov 
pre oblasť porušenia 
antidiskriminačnej 
legislatívy so zameraním na 
Rómov 

1 0 je v riešení  
Výsledkom prvej komunikácie so SAK po schválení AP bol posun 
aktivity do roku 2018. 

3.3. 
Predchádzať 
viacnásobnej 
diskriminácii 
Rómov 

3.3.1 Vypracovať analýzu 
ohrozenia Rómov 
viacnásobnou 
diskrimináciou           

2017 

MPSVaR SR, 
IVPR 
(ÚV 

SR/ÚSVNM, 
MV SR/ÚSVRK,  

MZ SR, MDV 
SR, MŠVVaŠ 
SR, SNSĽP, 

MVO) 

OP ĽZ PO 4 
(DOP) 

x
18

 x MPSVaR SR 

Analýza miery postihovania 
rôznych skupín Rómov 
viacnásobnou 
diskrimináciou 

1 3 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

IVPR zrealizovalo v roku 2017 tri výskumné úlohy pri ktorých 
bola zohľadnená viacnásobná diskriminácia Rómov. 
1.Medzigeneračný prenos znevýhodnení a chudoby; 
2.Dlhodobá nezamestnanosť a znevýhodnené skupiny 
v aktívnych opatreniach na trhu práce; 
3.Dopady aktivačných prác na nezamestnaných; 
Osobitná analýza sa nepripravuje. Prierezové zahrnutie otázky 
diskriminácie Rómov do relevantných analýz považuje MPSVaR 
SR za plnenie tejto úlohy. 

3.3.2 Podporovať aktivity 
MVO v oblasti 
predchádzania a 
eliminácie viacnásobnej 
diskriminácie Rómov 
vrátane cielených 
programov pre ženy, 
mladých, seniorov, osoby 
so zdravotným 
postihnutím, LGBTI a 
iných skupín z MRK 
vystavených riziku 

2017 
2018 
2019 
2020 

MPSVaR SR, 
MS SR 
(MV 

SR/ÚSVRK, 
MŠVVaŠ SR, 

SNSĽP, MVO) 

OP ĽZ PO 4 
(DOP) x

19
 0 

MPSVaR SR 

Počet podporených a 
zrealizovaných projektov 
zameraných na 
odstraňovanie viacnásobnej 
diskriminácie Rómov 

0  
(MPSVaR SR)  

0  
(MPSVaR SR) 

je v riešení 

MPSVaR SR: Výzva OP ĽZ: „Prevencia a eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie“ je vyhlásená od 26.02.2018 do 14.11.2018 
MPSVaR SR nevie ovplyvniť koľko projektov k tejto úlohe sa 
prihlási a bude podporených. 

Počet účastníkov projektov 
0  

(MPSVaR SR)  
0  

(MPSVaR SR) 

ŠR/ MS SR 400 000 
 

52 782* 
(MS SR) 

MS SR 

Počet podporených a 
zrealizovaných projektov 
zameraných na 
odstraňovanie viacnásobnej 
diskriminácie Rómov 

4 
(MS SR) 

4 
(MS SR) 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MS SR: MS SR v roku 2017 podporilo 2 projekty MVO zamerané 
na prácu s osobami patriacimi do MRK, pri ktorých vzniklo riziko 
viacnásobnej diskriminácie. Ďalšie 2 projekty boli zamerané na 
zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike 
diskriminácie MRK, ktoré boli dostupné širokej verejnosti.  
 
* Finančné prostriedky boli alokované z rozpočtovej kapitoly MS 
SR v rámci dotačnej výzvy na rok 2017. 

Prijímatelia 40 000 
4 565 

(MS SR) 
Počet účastníkov projektov 

50 
(MS SR) 

50 
(MS SR) 

3.3.3 Realizovať programy 
zamerané na znižovanie 
rodových nerovností v 
súkromnom a verejnom 
živote Rómov 

2017 
2018 
2019 
2020 

MPSVaR SR 
(MVO) 

ŠR 90 000 8 000 

MPSVaR SR 

Počet podporených a 
zrealizovaných projektov 
zameraných na znižovanie 
rodových nerovností v 
súkromnom a verejnom 
živote Rómov 

2 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MPSVaR SR: Na podporu rodových nerovností v súkromnom a 
verejnom živote Rómov bolo vyčlenených zo štátneho rozpočtu 
8 000 eur z dotačnej schémy na podporu rodovej rovnosti podľa 
§ 9a zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách z celkového počtu 
vyčlenených finančných prostriedkov na predmetnú dotáciu 114 
900 eur. Spoluúčasť prijímateľa bola 10% (8000+10% spoluúčasť) 

Prijímatelia 10 000 10%  

                                                           
18

 Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2. 
19

 Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.  
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Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie 

Opatrenie Aktivita Termín 

Zodpovedný 
subjekt s 

rozpočtom 
(realizujúci 

subjekt, 
partner) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(v roku 
2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Počet účastníkov projektov 250 90 

4.1. 
Podporovať 
prevenciu 
diskriminácie 
prostredníctvo
m rozvoja 
identity, 
kultúrnych 
hodnôt, 
dialógu a 
porozumenia 

4.1.1. Podpora rómskej 
kultúry a identity 
prostredníctvom 
pamäťových a kultúrnych  
inštitúcií a dotačnej 
politiky smerujúcej k 
podpore identity, jazyka a 
kultúry.           

2017 
2018 
2019 
2020 

ÚV 
SR/ÚSVNM, 

MK SR 
(MVO, obce 

a mestá) 

ŠR 3 081 660 

770 400 
(ÚV SR/ÚSVNM) 

 
53 096* 
(MK SR) NOC, 

ŠVKPO- 
DICRK, 
SNM-

MKRNS 
(za MK SR); 

   
ÚV SR/ 
ÚSVNM 

Počet podporených a 
zrealizovaných projektov 
zameraných na podporu 
pamäťových a kultúrnych  
inštitúcií a podporu 
rómskej identity, jazyka a 
kultúry 

21 
(MK SR) 

26 
(MK SR) 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MK SR:   
Národné osvetové centrum (NOC): 1 aktivita -  
Farebný svet – Coloriskeri luma 2017; 
SNM v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku – 4 
aktivity  - v rámci podpory rómskej identity, jazyka a kultúry 
realizované 3 tematické výstavy a jeden výskumný projekt.  
Štátna vedecká knižnica v Prešove: V roku 2017 zrealizovali 6 
hlavných aktivít (dohromady 21 projektov): 
1. Výstavy – uskutočnili sme 1 výstavu obrazov  
2. Edičná činnosť – vytvorili sme 3 audio dramatizácie 

literárnych diel v rómskom jazyku 
3. Podujatia – zrealizovali sme 4 pravidelné podujatia 

k významným udalostiam (Deň Rómov, Holokaust, Deň 
rómskeho jazyka, Deň remesiel) 

4. Besedy / exkurzie – zrealizovali sme 11 besied a exkurzií 
5. Študovňa romistiky – pre návštevníkov centra  bola 

k dispozícii študovňa romistiky s vlastným knižným fondom 
6. Virtuálna galéria – vytvorili sme virtuálnu galériu výtvarných 

prác žiakov Základnej školy Jarovnice 192, ktoré sú 
umiestnené v priestoroch školy 

* Ide o čiastkovú sumu za SNM-MKRNS 
 

Prijímatelia 
154 083  

139 
(ÚV SR/ 
ÚSVNM) 

 

139 
(ÚV SR/ 
ÚSVNM) 

 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

ÚV SR/ÚSVNM: Úrad vlády SR alokoval v rámci dotačného 
programu Kultúra národnostných menšín 2017 na podporu 
kultúry rómskej národnostnej menšiny 770 400 €. 

4.1.2 Podpora projektov 
zameraných na budovanie 
multietnickej a 
multikultúrnej spoločnosti 
s dôrazom na rómsku 
kultúru      

2017 
2018 
2019 
2020 

ÚV 
SR/ÚSVNM, 

MK SR 
(MVO) 

ŠR 1 080 000 

270 000 
(ÚVSR/ÚSVNM) 

 
74 700 
(MK SR) 

MK SR-SKD, 
NOC, 

ŠVKPO- 
DICRK, 

SNM-MŽK-
Múzeum 

holokaustu 
v Seredi, 

SNM-
MKRNS 

 
ÚVSR/ÚSVN

M 
 

Počet podporených 
a zrealizovaných projektov 
zameraných na budovanie 
multietnickej 
a multikultúrnej 
spoločnosti s dôrazom na 
rómsku kultúru 

49 
(MK SR) 

107 
(MK SR) 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

MK SR:  
NOC: 3 aktivity: Ľudské práva v kultúrno-osvetovej činnosti; 
Prevencia vybraných sociálnopatologických javov (Zámutov); 
Odborný časopis Sociálna prevencia 2/2017;  
SNM v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku – 6 
aktivít  - V súvislosti s budovaním multietnickej a multikultúrnej 
spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru MkRnS aj v roku 2017 
realizovalo podujatie Te prindžaras amen/Spoznajme sa + V 
rámci edukačných aktivít MkRnS bolo v priebehu roka 2017 
realizovaných 5 edukačných programov pre žiakov základných a 
stredných škôl; 
Štátna vedecká knižnica v Prešove  - Spracovanie 
a sprístupnenie digitálnych kultúrnych objektov (DKO) - v roku 
2017 spracovali a sprístupnili na webovom sídle 
www.portalsvk.sk 81 DKO v kategóriách video – audio – sken – 
fotografia. 
SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi - V roku 2017 sa 
v priestoroch SNM-MŽK-Múzea holokaustu v Seredi uskutočnila 
výstava s názvom Miranda – Cigánsky holokaust.  

Prijímatelia 54 000 
x 
 

http://www.portalsvk.sk/
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Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie 

Opatrenie Aktivita Termín 

Zodpovedný 
subjekt s 

rozpočtom 
(realizujúci 

subjekt, 
partner) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 
Stav 

plnenia 
aktivity  
(v roku 
2017) 

Opis plnenia aktivity/ komentár 
Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánovaná 
hodnota 

Dosiahnutá 
hodnota 

Kultúra znevýhodnených skupín za rok 2017 - Celková suma 
podpory z dotačného programu v roku 2017 pre 
marginalizované rómske komunity (vrátane žien, detí a mládeže 
a pod.) predstavovala čiastku 74 700 €. Podporených bolo 
celkom 16 projektov. 

85 
(ÚV SR/ 
ÚSVNM) 

85 
(ÚV SR/ 
ÚSVNM) 

splnená/ 
plní sa 

priebežne 

ÚVSR/ÚSVNM: Úrad vlády SR alokoval v rámci dotačného 
programu Kultúra národnostných menšín 2017 na podporu 
interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi 
národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými 
skupinami 270 000 €. 

4.2. Vytvoriť 
mechanizmy 
na včasné 
riešenie 
konfliktov 
medzi rómskou 
a väčšinovou 
populáciou na 
lokálnej úrovni 

4.2.1 Pilotne overiť 
poskytovanie komunitnej 
mediácie v oblastiach s 
akútnym konfliktom 

2017 
2018 

MV SR/ÚSVRK 
(ZMOS) 

ŠR 10 000  0 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet pilotne overených 
prípadov využitia 
komunitnej mediácie 

3 4 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ÚSVRK: Pri zmierňovaní situácií v štyroch lokalitách boli 
využívané prvky komunitnej mediácie a overované spôsoby 
zmierovania komunitného napätia. Aktivity v lokalitách nie sú 
uzatvorené a mediácia pokračuje, aktivity budú pokračovať aj 
v roku 2018. Prijímatelia 1 000 0 

4.2.2 Pilotne overiť 
fungovanie zmierovacích 
rád v regiónoch a 
lokalitách s vyššou 
koncentráciou rómskej 
populácie, s úlohou 
včasného signalizovania 
potenciálnych konfliktov a 
ich riešenia v ranných 
fázach vývoja konfliktu 

2017 
2018 

MV SR/ÚSVRK 
(ZMOS, 

komunitní 
mediátori, 

MVO) 

ŠR 10 000 0 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet zmierovacích konaní 
s pozitívnym výsledkom 

x 0 je v riešení 
MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 sa začalo s prípravou školiacich 
modulov a hľadaním spôsobov financovania zmierovacích rád. 
Tieto aktivity sú gescii ÚSVRK a budú pokračovať aj v roku 2018. 

Prijímatelia 1 000 0 
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Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017) 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a 
pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánované 
hodnoty 

Dosiahnuté 
hodnoty 

1.1 Zriadenie 
pracovnej 
skupiny pre 
prácu s 
verejnou 
mienkou na 
elimináciu a 
odstraňovanie 
vzájomných 
predsudkov 
väčšinovej aj 
rómskej 
populácie a 
zabezpečenie 
jej dlhodobého 
a stabilného 
fungovania 

1.1.1 Zostaviť pracovnú 
skupinu pre prácu s 
verejnou mienkou na 
elimináciu a 
odstraňovanie 
vzájomných predsudkov 
väčšinovej a rómskej 
populácie (stála sieť 
zainteresovaných 
expertov a pracovníkov 
verejnej správy) 

2017 

MV SR/ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MS SR, MK 

SR, ÚV 
SR/ÚSVNM 
MVO, KBS) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Pracovná skupina pre 
prácu s verejnou mienkou 

1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK zostavil pracovnú skupinu 
pre prácu s verejnou mienkou na úrovni ministerských 
tlačových oddelení. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa 
konalo v roku 2018. 

1.1.2 Zabezpečiť 
dlhodobé a stabilné 
fungovanie pracovnej 
skupiny pre prácu s 
verejnou mienkou na 
elimináciu a 
odstraňovanie 
vzájomných predsudkov 
väčšinovej a rómskej 
populácie  

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ ÚSVRK  
(MV SR/ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MS SR, MK 

SR, ÚV 
SR/ÚSVNM 
MVO, KBS) 

ŠR 7 200 0 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet zasadnutí pracovnej 
skupiny pre prácu 
s verejnou mienkou na 
elimináciu a odstraňovanie 
vzájomných predsudkov 
väčšinovej a rómskej 
populácie 

1 0 je v riešení  

 
MV SR/ÚSVRK: Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prácu s 
verejnou mienkou sa konalo až v roku 2018. 

Prijímatelia 800 0 

1.1.3 Zabezpečiť dohľad 
pracovnej skupiny pre 
prácu s verejnou mienkou 
nad prípravou, realizáciou 
a hodnotením dlhodobej 
verejnej edukačnej 
kampane v oblasti 
odbúravania predsudkov 
a budovania vzťahov 
väčšinového a rómskeho 
obyvateľstva 

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ ÚSVRK  
(MV SR/ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MS SR, MK 

SR, ÚV 
SR/ÚSVNM 
MVO, KBS) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet zasadnutí/počet 
prijatých stanovísk 
pracovnej skupiny pre 
prácu s verejnou mienkou 
nad prípravou, realizáciou 
a hodnotením dlhodobej 
verejnej edukačnej 
kampane v oblasti 
odbúravania predsudkov 
a budovania vzťahov 
väčšinového a rómskeho 
obyvateľstva 

N/A* N/A* 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MV SR/ÚSVRK: Medzi členmi pracovnej skupiny prebieha 
komunikácia o obsahovom a zodpovednostnom rámci pri 
dohľade nad edukačnou kampaňou. 
 

1.2                           
Zber faktov o 
vzájomných 
postojoch 
Rómov a 
väčšinovej 
populácie   

1.2.1 Pravidelne 
realizovať prieskum o 
spolužití rómskej a 
nerómskej populácie v SR 

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ÚSVRK 
(MS SR, MVO) 

ŠR 22 500 0 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Pravidelná výskumná 
správa z prieskumu 

1 0 je v riešení 

 
MV SR/ÚSVRK komunikuje s viacerými MVO o možnosti 
realizácie prieskumu na pravidelnej báze a možnostiach jeho 
financovania. 

Prijímatelia 2 500 0 

1.2.3 Uskutočniť výskum 
dobrej praxe riešenia 
rómskej problematiky      

2017 
2018 

MV SR/ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MVO,SAV, 
ŠR 9 000 x 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Záverečná správa výskumu 
(publikácia) 

1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ÚSVRK: Informácie o dobrej praxi získané počas 
činnosti ÚSVRK, analyzujeme a vyhodnocujeme na pravidelnej 
báze. Výsledkom tejto činnosti je informačný materiál s 
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Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017) 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a 
pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánované 
hodnoty 

Dosiahnuté 
hodnoty 

VŠ) 

Prijímatelia 1 000 x 

názvom „Dobré správy z regiónov“. Tento informačný 
materiál slúži najmä samosprávam a osobám aktívnym v 
rámci komunálnej politiky a obsahuje dobrú prax v rámci SR. 
Informačný materiál je štruktúrovaný tematicky a v roku 2017 
vyšlo jeho prvé vydanie venujúce sa predškolskej príprave. 

1.2.4 Realizovať 
propozičný monitoring 
médií (zmapovanie 
a pomenovanie 
existujúceho 
predsudkového vnímania 
a informovania o Rómoch 
v médiách) s obdobím 
sledovanosti 3 mesiace 

2017 
MV SR/ÚSVRK 

(MVO) 

ŠR 9 000 0 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Propozičný monitoring 
médií 

1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MV SR/ÚSVRK: Z dôvodu hospodárnosti je tento prieskum 
v súčasnosti realizovaný v gescii ÚSVRK. 

Prijímatelia 1 000 0 

2.1 
Dlhodobá 
verejná 
edukačná 
kampaň s 
cieľom 
inkluzlívneho        
zobrazovania 
menšín naprieč 
mediálnymi, 
informačnými 
a vzdelávacími 
materiálmi 

2.1.1 Vytvoriť celoplošnú 
komunikačnú stratégiu s 
vypracovaním 
kampaňového manuálu s 
informáciami o spôsoboch 
odstraňovania stereotypov 
pomocou mediálnej a 
osobnej komunikácie, 
kľúčových posolstvách a 
spôsoboch komunikácie 
voči majoritnej populácii, 
návrhmi aktivít a 
pravidlami grafického 
dizajnu 

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ ÚSVRK  
(MS SR, MVO, 
registrované 

cirkvi 
a náboženské 
spoločnosti) 

ŠR 27 000 0 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Celoplošná komunikačná 
stratégia 

1 0 

je v riešení 

 
MV SR/ÚSVRK  v spolupráci s RTVS pripravuje stratégiu 
zvýšenia počtu rómskych redaktorov vo verejnoprávnych 
médiách. Táto aktivita je prípravnou aktivitou a súčasťou 
pripravovanej stratégie. 

Prijímatelia 3 000 0 Kampaňový manuál 0 0 

2.1.2. Pripraviť metodické 
usmernenie pre korektné a 
inkluzívne zobrazovanie 
multietnickej a 
multinárodnej “povahy” 
Slovenska v učebniciach a 
vzdelávacích platformách 
pre všetky predmety na 
princípoch inklúzie, nie 
vyčleňovania 
(symbolického alebo 
reálneho)                                                               

2017 
MŠVVaŠ SR 

(MV SR/ÚSVRK) 
x x 0 MŠVVaŠ SR 

 
Metodické usmernenie pre 
korektné a inkluzívne 
zobrazovanie multietnickej 
a multinárodnej „povahy“ 
Slovenska v učebniciach 
a vzdelávacích platformách 

1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MŠVVaŠ SR vydalo Smernicu č. 22/2017, ktorou sa upravuje 
postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácii pre výbere 
a posudzovaní didaktických prostriedkov  s účinnosťou od 15. 
mája 2017.  Všetky nové učebnice sa posudzujú podľa kritérií 
na hodnotenie kvality učebníc. Súčasťou kritérií je aj 
požiadavka, aby autori pri tvorbe učebnice rešpektovali 
Ústavu Slovenskej republiky. Predovšetkým  základné práva a 
slobody, ktoré sa zaručujú všetkým ľuďom bez rozdielov rasy, 
farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, príslušnosti k 
národnostnej alebo etnickej menšine a  rovné príležitosti 
mužov a žien .  

2.1.3 Zabezpečiť 
zodpovedné informovanie 
verejnosti zo strany 
orgánov verejnej správy o 
inkluzívnych politikách. 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MK SR, ÚV 

SR/ÚSVNM, 
MVO) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Správy pracovnej skupiny 
pre prácu s verejnou 
mienkou 

1 0 je v riešení  

 
MV SR/ÚSVRK: Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo až 
v roku 2018.  
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Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017) 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a 
pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánované 
hodnoty 

Dosiahnuté 
hodnoty 

2.1.6 Vytvoriť 
mechanizmus na 
zabezpečenie publicity 
úspešných aktivít 
a projektov 

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR 
( MV SR/ÚSVRK, 
MPSVaR SR/IA, 
MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MDV SR, MK 
SR, MS SR, ÚV 
SR/ÚSVNM, 

MVO ) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Existujúci mechanizmus 1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 ÚSVRK vytvoril koncept 
informačných materiálov s názvom „Dobré správy z regiónov“. 
Tento informačný materiál slúži najmä samosprávam a 
osobám aktívnym v rámci komunálnej politiky a obsahuje 
dobrú prax v rámci SR. Informačný materiál je štruktúrovaný 
tematicky a v roku 2017 vyšlo jeho prvé vydanie venujúce sa 
predškolskej príprave. 
Ďalším mechanizmom na informovanie verejnosti o 
inkluzívnych politikách je verejný profil splnomocnenca na 
sociálnej sieti facebook, prostredníctvom ktorého pravidelne 
informujeme o pozitívnych príkladoch a dobrej praxi v rámci 
inkluzívnych politík. 

2.2 
Spolupráca s 
Radou Európy 
pri realizácii 
kampane  
"Dosta" - 
(prípadne 
zameniť za iné) 

2.2.1 Podporovať a 
informovať o programoch, 
ktorými sa prezentujú 
príklady dobrej praxe a 
spolunažívania v rámci 
kampane Dosta!  

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ÚSVRK 
(MZVEZ SR) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet zverejnených 
informácií a nárast počtu 
príkladov dobrej praxe 
v súvislosti s realizáciou 
stratégie  

1 0 je v riešení 
MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie 
alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce 
s Radou Európy v danej oblasti. 

2.2.2 Podporovať 
ocenenia pre obce a 
novinárov, hudobné, 
umelecké a mládežnícke 
slávnosti proti 
diskriminácii a súťaže pre 
školy v rámci kampane 
Dosta!  

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ÚSVRK 
(MZVEZ SR) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet zrealizovaných 
podujatí 

1 0 je v riešení 

 
MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie 
alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce 
s Radou Európy v danej oblasti. 

2.3                                                                                                           
Vzdelávanie a 
scitlivovanie 
profesijných 
skupín s cieľom 
zabezpečiť 
inkluzívny 
výkon ich práce 

2.3.1 Zanalyzovať 
možnosti ďalšieho 
vzdelávania profesijných 
skupín (učiteľov, 
policajtov, zdravotného 
personálu, sociálnych  
pracovníkov, štátnej 
správy, samosprávy a 
médií) v nadväznosti na 
presadzovanie 
inkluzívneho prístupu v 
práci s Rómami       

2017 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MPSVaR SR, 

MV SR 
(MV SR/ÚSVRK, 

VŠ) 

x x x MŠVVaŠ SR 
Analýza možnosti ďalšieho 
vzdelávania profesijných 
skupín 

1 1 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MŠVVaŠ SR: NP ŠOV začal realizovať program kontinuálneho 
vzdelávania „Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej 
podpory detí a žiakov“ 
-Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole. 
S vypracovaným Modelom objektivizácie počtu odborných 
zamestnancov v škole  úzko súvisí vyhlásená výzva z OP ĽZ  na  
dopytovo orientované projekty – „V základnej škole 
úspešnejší“. 

2.3.2 Zabezpečiť realizáciu 
vzdelávania a scitlivovania 
profesijných skupín v 
oblasti komunikačných 
zručností na 
presadzovanie 
inkluzívneho prístupu v 
práci s Rómami.   

2017 
2018 
2019 
2020 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MV SR (MV 

SR /ÚSVRK, 
MPSVaR SR, VŠ) 

x x x MPC 
Počet účastníkov 
vzdelávania 

175 175 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MŠVVaŠ SR:  
Udržateľnosť projektu ŠOV 



43 
 

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017) 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a 
pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánované 
hodnoty 

Dosiahnuté 
hodnoty 

2.4 
Zobrazovanie 
Rómov, 
príslušníkov 
rómskych 
komunít v 
elektronických 
a printových 
médiách, v 
spravodajských
, 
dokumentárny
ch a hraných 
žánroch 
 

 

2.4.1 Zabezpečiť realizáciu 
vzdelávacích aktivít pre 
budúcich novinárov, 
študentov masmediálnej 
komunikácie a žurnalistiky 
o histórii a reáliách 
rómskych komunít ako 
súčasti multikultúrneho a 
multietnického Slovenska 

2017 
2018 

MV SR/ÚSVRK 
(MŠVVaŠ SR, MZ 

SR, MV SR) 
x x x 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet vzdelávacích aktivít 
pre budúcich novinárov na 
vysokých školách 

2 2 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MV SR/ÚSVRK: V spolupráci s RTVS organizuje ÚSVRK 
semináre pre mladých nových rómskych reportérov a 
redaktorov. V roku 2017 prebehli dve takéto školenia. 
Výsledkom školení je prijatie rómskej redaktorky do trvalého 
pracovného pomeru s RTVS a  7 nových externých 
spolupracovníkov RTVS, ktorí sa otvorene hlásia k rómskej 
národnosti.   

2.4.2 Organizovať 
výjazdové pracovné cesty 
do obcí s prítomnosťou 
MRK za účastí médií 

2017 
2018 

MV SR/ÚSVRK  
(MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MPSVaR SR, 
MV SR, MK SR) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet výjazdových 
pracovných ciest do obcí 
s prítomnosťou MRK 
s účasťou novinárov 

12 63 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 absolvoval splnomocnenec vlády 
SR pre rómske komunity spolu 63 pracovných ciest do obcí 
s prítomnosťou MRK.  

2.4.3 Podporiť 
prezentovanie príkladov 
dobrej mediálnej praxe, 
najmä vo 
verejnoprávnych 
médiách, založené na 
korektnom zobrazovaní 
Rómov a rómskej 
problematiky, zapájanie 
osobností z radov Rómov 
do mediálnych výstupov, 
ktoré sa týkajú 
všeobecných aj 
odborných tém    

2017 
2018 

MV SR/ÚSVRK  
(RTVS a iné 

médiá) 
x x x 

MV SR/ 
ÚSVRK 

Počet príkladov dobrej 
mediálnej praxe 

10 8 
splnená/ 

plní sa 
priebežne 

 
MV SR/ÚSVRK: Zamestnanci úradu zodpovední za 
komunikáciu s médiami a za výstupy voči verejnosti v roku 
2017 aktívne spolupracovali s reportérmi a redaktormi RTVS 
najmä na neformálnej úrovni. Výsledkom tejto spolupráce boli 
mediálne výstupy v rámci hlavného spravodajstva, ktoré 
zodpovedali dobrej praxi. Počet príkladov dobrej praxe v roku 
2017 je podľa našich štatistík 8. 

2.5 
Pro integračná 
platforma pre 
zber, výskum a 
zdieľanie 
informácií o 
implementácii 
politík pre 
integráciu 
Rómov  od 
všetkých 
zainteresovaný

2.5.1 Vytvoriť informačný 
portál pre širokú 
verejnosť o všetkých 
udalostiach a 
informáciách, ktoré sa 
týkajú rómskej 
problematiky (jeho 
súčasťou bude časť pre 
realizátorov "Stratégie SR 
pre integráciu Rómov do 
roku 2020" pre zdieľanie 
informácií o jej realizácii) 

2017 

MV SR/ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MS SR, MDV 
SR, MK SR, ÚV 

SR/ÚSVNM, 
MVO) 

x x x OIP/ÚSVRK 

Informačný portál pre 
širokú verejnosť o všetkých 
udalostiach a informáciách, 
ktoré sa týkajú rómskej 
problematiky 

1 0 je v riešení 

 
MV SR/ÚSVRK: Spustenie predmetného informačného portálu 
je plánované na rok 2018, pričom forma a miera zdieľania 
informácií realizátormi v súčasnosti je v štádiu riešenia.   
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Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti 

Opatrenie Aktivita Termín 
Zodpovedný 

rezort 
(partneri) 

Vstupy - finančné zdroje  Výstupové ukazovatele 

Stav plnenia 
aktivity  

(v roku 2017) 
Opis plnenia aktivity/ komentár Zdroje (ŠR, 

EŠIF, a 
pod.) 

Hodnota 
alokovaných 

zdrojov  
(v EUR) 

Hodnota 
čerpaných 

zdrojov  
(za rok 2017 v 

EUR) 

Zdroj dát / 
overenie 

Definícia ukazovateľa 
 

2017 

Plánované 
hodnoty 

Dosiahnuté 
hodnoty 

ch subjektov 
 

2.5.2 Organizovať 
pravidelnú výročnú 
konferenciu o 
implementácii Stratégie 
SR pre integráciu Rómov 
do roku 2020  

2017 
2018 
2019 
2020 

MV SR/ÚSVRK 
(MPSVaR SR, 

MŠVVaŠ SR, MZ 
SR, MS SR, MDV 
SR, MK SR, ÚV 

SR/ÚSVNM, 
MVO) 

x x x 
MV SR/ 
ÚSVRK 

Výročné konferencie 
o implementácii Stratégie 
SR pre integráciu Rómov 
do roku 2020 

1 1 
splnená/  

plní sa 
priebežne 

MV SR/ÚSVRK: V decembri 2017 zorganizoval ÚSVRK  
zasadnutie Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity pre monitorovanie 
a hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu 
Rómov do roku 2020. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili 
zástupcovia rezortov zodpovedných za implementáciu 
jednotlivých opatrení a aktivít Stratégie ako aj predstavitelia 
MVO, boli okrem iného prezentované výsledky monitorovacej 
správy plnenia Stratégie za rok 2016.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

ADZ         Agentúra dočasného zamestnávania 

AOTP  aktívne opatrenia trhu práce 

AOZ   asistent osvety zdravia 

AP   akčný plán / akčné plány 

APZ                 Akadémia policajného zboru  

AsU  asistent učiteľa  

CKO  Centrálny koordinačný orgán  

CP  centrum právnej pomoci 

CPPPaP  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenciu 

CRZ  centrálny register zmlúv 

CVTI  Centrum vedecko-technických informácií SR 

DN UoZ   dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie 

DOP   dopytovo orientované  

DVO  Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení  

ESF  Európsky sociálny fond  

EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020 

EU SILC  European Union Statistics on Income and Living Conditions/ Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach 

FTE  ekvivalent plného pracovného úväzku  

IA MPSVR SR   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

IVPR  Inštitút pre výskum práce a rodiny 

IP  Inšpektorát práce 

JA SR  Justičná akadémia Slovenskej republiky 

KAOZ  koordinátor asistentov osvety zdravia 

KBS  Konferencia biskupov Slovenska 

KC  komunitné centrum  

KV  kontinuálne vzdelávanie 
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LF UPJŠ  Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

MDV SR  Ministerstvo dopravy a  výstavby Slovenskej republiky 

MF SR  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MK SR-SKD  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva 

MO SR  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MPC  Metodicko – pedagogické centrum 

MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVaR SR   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK  marginalizované rómske komunity 

MRR  menej rozvinuté regióny 

MS SR  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MŠ  materská škola 

MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVO  mimovládna organizácia 

MZVaEZ SR      Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

N/A  neuplatňuje sa (not applicable) 

NCZI  Národné centrum zdravotníckych informácií 

NFP  nenávratný finančný príspevok 

NOC  Národné osvetové centrum 

NP   národný projekt 

NP ISE  Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky  

NP KC  Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza 

NP MaH  Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity 

NP MRK 1  Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii  marginalizovaných rómskych komunít 

NP PKR   Národný projekt Profesijný a kariérový rast 
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NP PRINED  Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie 

NP PRIM  Národný projekt PRojekt Inklúzie v Materských školách 

NP PVP MRK   Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách 

NP ŠOV  Národný projekt Škola otvorená všetkým 

NP TSP a TP     Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  

NP ZK 2A   Národný projekt Zdravé komunity 2A 

NR SR  Národná rada Slovenskej republiky 

NUCEM  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

OIP  Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  

OK           Odbor kontroly Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR 

OLAP  Odbor legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR 

OP ĽZ  Operačný program Ľudské zdroje   

ORK   Odbor regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

OVZ  okolnosť vylučujúca zodpovednosť  

OZ  odborní zamestnanci  

PZ a OZ  pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci 

PO  prioritná os 

PS  pracovná skupina 

RK  rómske komunity 

ROCEPO  Rómske vzdelávacie centrum Prešov 

RTVS  Rozhlas a televízia Slovenska 

RÚVZ  Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

SAK  Slovenská advokátska komora 

SAV  Slovenská akadémia vied  

SDZ  sociálne determinanty zdravia 

SEP  Sekcia európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

SFR  Sekcia financovania a rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR 

SIH  Slovak Investment Holding, a. s. 

SNM-MKRNS   Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku 

SNM-MŽK  Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry 
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SNSĽP  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  

SO MV SR  Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

SOŠ  stredná odborná škola 

SPF  Slovenský pozemkový fond  

SRŠ  Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR 

SSE  subjekty sociálnej ekonomiky  

SŠFEÚ  Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR 

Stratégia  Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 

SZP  sociálne znevýhodnené prostredie 

SZRB AM  SZRB Asset Management, a.s 

ŠFRB  Štátny fond rozvoja bývania 

ŠKD   školský klub detí 

ŠkVP  školský vzdelávací program 

ŠPÚ  Štátny pedagogický ústav 

ŠR  štátny rozpočet 

ŠŠI  Štátna školská inšpekcia 

ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky  

ŠVKPO- DICRK    Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry pri Štátnej vedeckej knižnici v Prešove 

ŠVP  štátny vzdelávací program 

TSP   terénna sociálna práca 

UKF  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

UoZ  uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVaR  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚSVNM  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 

ÚSVRK  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 

ÚV SR  Úrad vlády Slovenskej republiky    

ÚVO  Úrad pre verejné obstarávanie 

ÚVZ  Úrad verejného zdravotníctva 

VO  verejné obstarávanie 

VOP  Verejný ochranca práv 
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VRR   viac rozvinuté regióny 

VŠ  vysoké školy 

VÚC  Vyšší územný celok 

VÚDPaP  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

VVP  výchovno-vzdelávací proces  

WHO  Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) 

ZMOS  Združenie miest a obcí Slovenska 

ZR  Zdravé regióny 

ZŠ  základná škola 

Zb.  Zbierka zákonov 

Z.z.  Zbierka zákonov ( od roku 1993) 

ŽoNFP   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok  

 

 

 


