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Formulár zámeru národného projektu 
 
 
 

Názov národného projektu:  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK) 
 
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP?  
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na 
efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov) 
 

Význam NP 

NP je pokračovaním aktuálne implementovaného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s 
prítomnosťou MRK – I. Fáza 

- zohľadnenie novelizácie Z.z. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zmenou 
požadovaných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých odborných činností, čím sa vytvorí 
väčší priestor pre obsadzovanie pozícií v rámci NP 

- rozšírenie NP na tri sociálne služby vďaka čomu sa predpokladá zvýšený záujem verejných aj 
neverejných poskytovateľov o podporu  NP 

- jednotná koordinácia, jednotný spôsob zabezpečovania výkonu činností v rámci národného projektu 

celoplošné riadenie aktivít projektu, ako aj podpora rozvoja troch sociálnych služieb krízovej 

intervencie, 

- komplexná a ucelená metodická podpora zo strany prijímateľa, poskytovanie podporných intervencii v 

podobe konzultačnej pomoci, vzdelávanie 

- podpora synergie sociálnych služieb poskytovaných osobám ohrozeným chudobou a sociálnym 

vylúčením s dôrazom na MRK  

- zníženie finančnej a administratívnej záťaže pre zapojené subjekty a efektívnejšie financovanie oproti 

dopytovo orientovaným projektom, 

- menšie riziko vzniku neoprávnených výdavkov, 

- menšie riziko nesprávne realizovaných VO, 

 
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Investičná priorita  Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných 
komunít, ako sú Rómovia 

Špecifický cieľ Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a 
zamestnanosť marginalizovaných komunít, 
predovšetkým Rómov 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 
kraja) 

-  NUTS II okrem Bratislavského kraja:  
Banskobystrický kraj 
Žilinský kraj 
Košický kraj 
Prešovský kraj 
Nitriansky kraj 
Trenčiansky kraj 
Trnavský kraj 
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Poskytovatelia služieb pôsobiaci na území 150 obcí a 
indikatívne 30 Poskytovateľov sociálnych  služieb 
nachádzajúcich sa na území obcí uvedených v Atlase 
rómskych komunít  (NUTS II okrem Bratislavského 
kraja), ktorí nie sú podporení žiadnym národným 
projektom zameraným na podporu poskytovania 
sociálnej služby financovaným z prostriedkov 
európskych štrukturálnych fondov. 
 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 
(ak relevantné) Oprávnená cieľová skupina v zmysle zákona o 

sociálnych službách 

Komunitné centrum – § 24 d zákona o sociálnych 
službách; 

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. h): 

 Fyzické osoby (ďalej len „FO“) v nepriaznivej 
sociálnej situácii, ktoré zotrvávajú v priestorovo 
segregovanej lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a generačne reprodukovanej 
chudoby. 

Nízko-prahové denné centrum – § 24 b zákona o 
sociálnych službách; 

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. a), b), h) 
i): 

 FO a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii, 
ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb. 

 FO a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii, 
ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob 
života, závislosť od návykových látok alebo 
návykových škodlivých činností schopnosti sa 
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 
problémy. 

 FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré 
zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s 
prítomnosťou koncentrovanej a generačne 
reprodukovanej chudoby. 

 FO nachádzajúca sa v nepriaznivej sociálnej 
situácii z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia 
stratou bývania. 

Nízko-prahová sociálna služba pre deti a rodinu – § 28 
zákona o sociálnych službách; 

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. b): 

 FO a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii, 
ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob 
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života, závislosť od návykových látok alebo 
návykových škodlivých činností schopnosti sa 
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje 
problémy 

Oprávnená cieľová skupina v zmysle OP ĽZ: 

 Príslušníci a obyvatelia z MRK  

 
 
3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa národného 
projektu2  

Dôvodom určenia ÚSVRK ako prijímateľa je odborná 
znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít, 
aktívna spolupráca s miestnymi samosprávami a 
mimovládnymi organizáciami, skúsenosti z 
programového obdobia 2007-2013 v roli koordinátora 
horizontálnej priority Marginalizované rómske 
komunity (ďalej len „HP MRK“) a programového 
obdobia 2014-2020 ako prijímateľa viacerých 
národných projektov zameraných primárne na MRK.   

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 
kompetencie na implementáciu aktivít 
národného projektu priamo  
zo zákona, osobitných právnych 
predpisov, resp. je uvedený priamo  
v príslušnom operačnom programe?  

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 
rómske komunity (ďalej len ÚSVRK) je poradným 
orgánom vlády SR, ktorému v súlade so štatútom 
vyplýva kompetencia plniť úlohy  zamerané  na riešenie 
záležitostí rómskych komunít, realizovať systémové 
opatrenia na zlepšenie postavenia obyvateľov rómskych 
komunít a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v 
oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších 
politík a realizácie systémových opatrení, zameraných 
na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a 
podporu ich začleňovania do spoločnosti. Z titulu svojho 
postavenia a organizačného zabezpečenia výkonu 
činností, ktoré sú realizované aj prostredníctvom 
regionálnych kancelárií zastáva ÚSVRK strategickú 
pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania 
inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej 
úrovni. Na medzinárodnej úrovni plní úlohu národného 
kontaktného bodu vo vzťahu monitorovaniu a 
hodnoteniu plnenia vnútroštátneho strategického 
rámca pre integráciu Rómov do roku 2020.  
Dôvodom priameho určenia ÚSVRK ako jedného z 
prijímateľov pre prioritnú os 5 v OP ĽZ je jeho odborná 
znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít, 
aktívna spolupráca s miestnymi samosprávami a 
mimovládnymi organizáciami, skúsenosti z realizácie 
národného projektu „Komunitné centrá v mestách 
a obciach s prítomnosťou MRK - I. Fáza“ ako aj 
skúsenosti z programového obdobia 2007-2013 v roli 

                                                           
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní 
zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, 
operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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koordinátora Horizontálnej priority MRK.  

Obchodné meno/názov (aj názov sekcie 
ak relevantné) 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 

 

IČO 00151866 

 
 
4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak relevantné)3 

 --- 

Kritériá pre výber partnera 4  --- 

Má partner monopolné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? 
(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

 --- 

Obchodné meno/názov  --- 

Sídlo  --- 

IČO  --- 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5. Predpokladaný časový rámec 
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre zabezpečenie 

procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte 
Mesiac/Rok 

02/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania 
zmluvy o NFP s prijímateľom  

2. štvrťrok/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok  spustenia 
realizácie projektu  

3. štvrťrok /2019 

Predpokladaná doba realizácie projektu 
v mesiacoch  

28 do 31.12.2021 

 
6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) 21 319 716,94  EUR 

Celkové oprávnené výdavky projektu 21 319 716,94 EUR 

Vlastné zdroje prijímateľa    

 
7. Východiskový stav 
a) Východiskové dokumenty: 

- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 

- Národný program reforiem Slovenskej republiky 
- Stratégia Európa 2020, KOM(2010) 2020. 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR- Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Obnovený 

  záväzok. Nástroj spoločenstva a politiky v oblasti začleňovania Rómov. [KOM(2011)0420].  

                                                           
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho 
realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako 
kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a 
odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 



 

5 

 

- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR– Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do 

  roku 2020 [KOM(2011)173].  

- UNDP: Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych 

   osídlení. Bratislava 2013. 

- FRA/UNDP: Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ– predbežné výsledky prieskumu (2012) 

- Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 2013/C 
  378/01 

b) S účinnosťou od 1. 1. 2014 bol novelizovaný zákon 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 (zákon o sociálnych službách). Do zákona sa zaviedol celý nový okruh (samostatná skupina) 

sociálnych služieb, ktoré majú spoločný cieľ a charakter, a tým je poskytnutie krízovej intervencie 

(upravuje § 24 až 29 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách). Tento pojem komplexnejšie vyjadruje 

rozsah a diverzitu (rôznorodosť) nepriaznivých sociálnych situácií, ktoré sa majú uvedenými sociálnymi 

službami riešiť, vrátane služieb na zabezpečovanie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 

životných potrieb. 

Zavedením nového okruhu sociálnych služieb dochádza k definovaniu nových sociálnych služieb, ktoré 

doteraz v slovenskej legislatíve absentovali (Terénna sociálna služba krízovej intervencie, Komunitné 

centrum), ale aj k preskupeniu niektorých sociálnych služieb, ktoré majú charakter sociálnych služieb 

krízovej intervencie a boli doposiaľ upravené v inej skupine sociálnych služieb (Nízkoprahové denné 

centrum, Integračné centrum, Nocľaháreň, Útulok, Domov na polceste, Nízkoprahová sociálna služba pre 

deti a rodinu, Zariadenie núdzového bývania). Obsahom ustanovenia §24 Zákona o sociálnych službách sú 

nepriaznivé sociálne situácie, pre ktoré sú služby krízovej intervencie určené. Nepriamo sa tým vymedzuje 

aj okruh klientov, ktorým sa takéto služby poskytujú. Vzhľadom na charakter dôvodov, ktoré ohrozujú, 

vylučujú alebo prehlbujú sociálne vylúčenie klientov, je ustanovené, že tieto sociálne služby môžu mať 

nízkoprahový charakter. Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter sa považuje sociálna služba, 

ktorá je pre fyzickú osobu (FO) ľahko dostupná, najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa zdržiava a na výšku 

úhrady za sociálnu službu. Cieľom sociálnej služby s nízkoprahovým charakterom je uľahčiť FO kontakt so 

sociálnym prostredím a prostredníctvom širokého spektra poskytovaných odborných činností a aktivít 

podporiť jej začlenenie do spoločnosti. 

Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.  

c) V rámci programového obdobia 2007 – 2013 (do 11/2015) sa implementoval Implementačnou agentúrou 

MPSVR SR NP Komunitné centrá, v rámci ktorého bolo očakávanými výstupmi najmä rozšírenie výkonu 

sociálnej a komunitnej práce prostredníctvom komunitných centier (KC) ako aj štandardizácia výkonu 

činnosti, keďže dovtedy zriadené KC nemali zadefinované základné princípy ich činnosti, ciele ich 

pôsobenia, obsah a šírku záberu ich služieb. Názvom KC boli niekedy označované aj kancelárie terénnych 

sociálnych pracovníkov obce a tiež sporadické kultúrne aktivity občianskych združení, realizované výlučne 

na dobrovoľníckej báze. Keďže KC boli často zriadené individuálnou aktivitou občianskych združení, 

neziskových alebo cirkevných organizácií, prípadne neformálnych skupín, neexistovala možnosť kontroly ich 

činnosti, mechanizmus  overenia aktuálneho fungovania KC, ani možnosť prijatia spoločných 

štandardizovaných aktivít. KC mali veľmi odlišnú škálu a charakter činností a tým aj rozdielne cieľové 

skupiny. V niektorých obciach a mestách boli jednoducho miestom, kde sa stretávali občania s rovnakými 

záujmami (stretnutia seniorov, mládeže, osôb so zdravotným postihnutím) alebo sa v nich vykonávali 

činnosti a aktivity, ktoré sú špeciálne zamerané na riešenie problémov ľudí žijúcich vo vylúčených rómskych 

osadách.  
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Počas prípravy vyššie uvedeného národného projektu bolo  legislatívne upravené KC v rámci Zákona 

o sociálnych službách ako jedna zo sociálnych služieb krízovej intervencie (§24d), nakoľko dovtedy 

v slovenskej legislatíve absentovala právna úprava takejto sociálnej služby. Práve z dôvodu, že v legislatíve 

neboli jasne určené podmienky a pravidlá fungovania KC, bola v novele zákona upravená ich definícia. 

Zámerom bolo ustanoviť podmienky pre tie KC, ktoré komplexne riešia otázky a problémy FO žijúcich 

v segregovaných chudobných lokalitách. Z uvedeného vyplýva, že v platnej právnej úprave zadefinované 

KC sú určené práve pre FO, ktoré sú dlhodobo nezamestnané, odkázané na dávky v hmotnej núdzi, 

s nízkym vzdelaním a žijúce v nepriaznivých podmienkach vo vylúčenej lokalite. Ich cieľom je znižovanie 

chudoby a miery sociálneho vylúčenia a zintenzívnenie poskytovania vhodných služieb klientom, ktorí sú na 

to odkázaní, a to aj prostredníctvom rozšírenia výkonu sociálnej práce, komunitnej práce a komunitnej 

rehabilitácie. Medzi povinne poskytované odborné činnosti a iné činnosti, ktoré sú legislatívne ustanovené 

pre KC, patrí základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

(tzv. sprevádzanie, resp. asistencia), vykonávanie preventívnych aktivít, pomoc deťom pri vzdelávaní, ale aj 

zabezpečovanie rôznych záujmových činností.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity aktuálne implementuje NP Komunitné centrá 

v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza, ktorý je pokračovaním podpory  zaregistrovaným KC 

v rámci vyššie spomínaného projektu IA MPSVR SR. Tiež je prostriedkom pre uľahčenie začatia výkonu 

nových komunitných centier, ktorých výstavba a rekonštrukcia bola financovaná s prostriedkov ERDF v 

rámci investičných projektov. 

V súčasnosti (k 31. 8. 2018) je podľa centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných 

218 KC ambulantnej formy, z toho 58 registrovaných KC je zapojených v NP Komunitné centrá v mestách a 

obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza.  

Pri príprave národného projektu  vychádzame okrem iného aj z výsledkov z projektov implementovaných 
IA MPSVR SR NP KC – informácie  o silných a slabých stránkach a o príležitostiach a ohrozeniach 
(https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-
komunitne-centra/system-benchmarkingu-komunitnych-centier , https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-
projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-komunitne-centra/evaluacna-sprava-
narodneho-projektu-komunitne-centra ) 
tiež z aktuálnej evaluácie NP PVSSKIKU 
(https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/SIE%20brozura
%202018.pdf  ) 

ako aj zo samotnej realizácie NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza 

a nedostatkov zistených počas jeho implementácie. 

K najdôležitejším nedostatkom v implementácii NP Komunitné centrá v mestách a obciach 

s prítomnosťou MRK – I. Fáza bol hlavne nižší záujem obcí nachádzajúci sa v zozname 150 obcí o zapojenie 

sa do projektu, do ktorého je vstup podmienený registráciou ambulantnej  sociálnej služby KC, ktorá je 

viazaná k dlhodobému nájmu či vlastníctvu k budove, v ktorej bude služba poskytovaná.  

Ďalším zisteným nedostatkom je nízka flexibilita aplikovania zmeny zákona o sociálnych službách v oblasti 

kvalifikačných predpokladov z dôvodu ich zadefinovania v štandardnej stupnici jednotkových výdavkov, 

nakoľko novelizácia zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá umožňuje zmenu 

požadovaných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých odborných činností vstúpila do platnosti 

1.1.2018.  

 

https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-komunitne-centra/system-benchmarkingu-komunitnych-centier
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-komunitne-centra/system-benchmarkingu-komunitnych-centier
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-komunitne-centra/evaluacna-sprava-narodneho-projektu-komunitne-centra
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-komunitne-centra/evaluacna-sprava-narodneho-projektu-komunitne-centra
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-komunitne-centra/evaluacna-sprava-narodneho-projektu-komunitne-centra
https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/SIE%20brozura%202018.pdf
https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%202018%20ISBN/SIE%20brozura%202018.pdf
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d) Keďže v zmysle §2 odsek 2 písm. h) Zákona o sociálnych službách sú v súčasnosti oprávnenou cieľovou 

skupinou pre poskytovanie odborných činností v Komunitnom centre, ktorým sa uvedená služba poskytuje, 

FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. , je nevyhnutné rozšíriť cieľovú skupinu o ďalšie 

cieľové skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením rozšírením o ďalšie 2 sociálne služby:   

 Komunitné centrum  (§ 24 d) - v súčasnosti je zaregistrovaných 218 KC  

Oprávnenou cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. h): 

- FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.  

 Nízkoprahové denné centrum (§ 24 b) - v súčasnosti je zaregistrovaných 26 NDC  

Oprávnenou cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. a), b), h) a i): 

- FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb, 

- FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť 

od návykových látok alebo návykových škodlivých činností schopnosti sa spoločensky začleniť 

a samostatne riešiť svoje problémy, 

- FO v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.  

- FO nachádzajúca sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia 

stratou bývania 

 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28) - v súčasnosti je zaregistrovaných 48 NSSDR 

ambulantnej formy 

Oprávnenou cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. b): 

- FO a ich rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob 

života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností schopnosti sa 

spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. 

Právny stav služieb, ktoré bude národný projekt podporovať, bližšie definuje Zákon o sociálnych službách v 

§ 24 (Sociálne služby krízovej intervencie), § 24 b (Nízkoprahové denné centrum), § 24 d (Komunitné 

centrum) a § 28 (Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu). 

 

e)  V súčasnom období MV SR/ÚSVRK so sídlom v Bratislave využíva kancelárske priestory, ktoré sú vo 

vlastníctve Ministerstva vnútra SR. Zároveň svoju činnosť vykonáva aj prostredníctvom 10 regionálnych 

kancelárií, kde pôsobia aj regionálni koordinátori NP Komunitné centrá v obciach a mestách s prítomnosťou 

MRK – I. Fáza 

  

Priestory MV SR/ÚSVRK sú v súčasnosti vybavené štandardným kancelárskym nábytkom (kancelárske stoly, 

stoličky, skrine a ďalšie interiérové zariadenia) a kancelárskou technikou (výpočtová technika a ďalšie 

zariadenia) a sú pripravené na realizáciu projektu. Priestory budú využívané jednak na činnosť metodika, 

regionálnych koordinátorov, ako aj na činnosť riadiaceho personálu projektu. 

  

Účelnosť navrhnutého systému riadenia projektu 

MV SR/ÚSVRK bude prijímateľom národného projektu na základe rozhodnutia o schválení projektu.  

Bude zodpovedať za celkové riadenie a finančné riadenie projektu, pričom zabezpečí najmä nasledovné 

činnosti: 
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 riadenie projektu, 

 koordináciu podaktivít, 

 metodické usmerňovanie regionálnych koordinátorov, 

 revitalizácia metodík a štandardov sociálnych služby smerujúcich k naplneniu Podmienok kvality 
poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách5, 

 riadenie projektového tímu, vedenie personálnej agendy, 

 finančné riadenie projektu,  

 zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov/NFP,  

 monitorovanie, hodnotenie, informovanosť a komunikáciu  projektu,  

 obstarávanie tovarov a služieb,  

 kontrolnú činnosť v rámci projektu, dodržiavanie zmlúv o spolupráci a pod. 
 
Riadenie zabezpečuje MV SR/ÚSVRK prostredníctvom interných zamestnancov v súlade s rozhodnutím o 
schválení projektu, usmerneniami RO/SO, internými predpismi a smernicami, ako aj ostatnými záväznými 
dokumentmi a platnými právnymi predpismi SR. V rámci projektu sa predpokladá spolupráca s externými 
expertmi, lektormi a supervízormi, ktorí budú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu 
o pracovnej činnosti. 
 

Pôvodná personálna kapacita NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza je 

nepostačujúca pre výkon a plynulú implementáciu projektu a preto navrhujeme rozšírenie personálnych 

kapacít: 

1x hlavný projektový manažér 

1x asistent projektového manažéra 

3x metodik 

6x projektový manažér 

15x regionálny koordinátor (BB, RS, NR, KE,  PO, HE, SNV, SK, KK, MI) 

 

 
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej 
OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa) 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 bola schválená Stratégia Slovenskej republiky 

pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a 

spoločenským začleňovaním rómskych komunít aj na úrovni Európskej únie. Princípy stratégie tvoria základ 

smerovania politík s cieľom dosiahnuť zásadný pokrok v procese inklúzie Rómov. Následne uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 87 z 22. februára 2017 boli aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky 

pre integráciu Rómov do roku 2020 pre oblasti: vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného 

začlenenia.  

Národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít – II. Fáza (NP KS MRK) plne rešpektuje tieto strategické princípy a jeho obsahová štruktúra 

korešponduje s cieľmi prioritnej osi č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (5) Operačného 

programu Ľudské zdroje, ktorých ambíciou je prispieť k znižovaniu nerovností a rozdielov medzi sociálne 

vylúčenými, marginalizovanými skupinami rómskej populácie a majoritou. 

Cieľom je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú 

poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti 

                                                           
5  Štandardy komunitných centier, ISBN: 978-80-89837-05-2 vydané IA MPSVR v rámci NP PVSSKIKU. Metodiky budú bližšie špecifikovať formy 

a metódy práce so zameraním na MRK. 
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podpory sociálnej inklúzie  osôb v nepriaznivej sociálnej situácie s dôrazom na MRK, ohrozených sociálnym 

vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. 

Poskytovanie ambulantnej sociálnej služby je pre účely NP povinné.  Do NP sa budú môcť zapojiť len 

poskytovatelia, ktorí budú  poskytovať jednu z troch sociálnych služieb krízovej intervencie na základe 

zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, čím sa zabezpečí štandardizácia, jednotnosť a kvalita 

výkonu poskytovaných odborných činností a aktivít podporených sociálnych služieb krízovej intervencie.   

Rozšírením poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie sa rozšíri cieľová skupina, ktorej sú 

poskytované služby krízovej intervencie, a zároveň sa rozšíri rozsah poskytovaných odborných činností 

a aktivít realizovaných v oblasti podpory osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v regiónoch SR.  

 

V NP sa zohľadnila podpora indikatívne 30 Poskytovateľov/obcí nachádzajúcich sa v Atlase rómskych 

komunít  (NUTS II okrem Bratislavského kraja), ktorí nebudú v čase podania žiadosti o zapojenie sa do tohto 

NP podporení žiadnym národným projektom zameraným na podporu poskytovania sociálnej služby 

financovaným z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. Uvedenou podporou Poskytovateľov/obcí 

mimo zoznamu 150 obcí budú zároveň podporení Poskytovatelia/obce ako prijímatelia podpory v rámci 

výzvy z Prioritnej osi 6 – OPLZ-PO6-SC613-2017-2 - zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 

komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z dôvodu 

zabezpečenia poskytovania dostupných a štandardizovaných odborných činností Poskytovateľov sociálnej 

služby,. Na trhu komunitných sociálnych služieb zároveň pôsobia poskytovatelia komunitných služieb, ktorí 

v súčasnosti nie sú zapojení do žiadneho NP z dôvodu nesplnenia kvalifikačných požiadaviek zamestnancov 

oprávnených na podporu zo súčasných NP. 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

                                                           
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je 
možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju 
oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové 
ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak,  
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít 
za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného projektu 
Merateľný 
ukazovateľ 

Indikatí
vna 

cieľová 
hodnot

a 

Aktivita projektu Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ7 
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podpora poskytovateľov P0266, ktorí 
budú poskytovať dostupné, 
štandardizované odborné činnosti, 
obslužné činnosti (ak je relevantné), 
ďalšie činnosti a aktivity realizované 
v oblasti podpory sociálnej inklúzie 
osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 
ohrozených sociálnym vylúčením 
alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne 
riešiť svoje problémy,  so zameraním 
na MRK 

P0266 Počet 
osôb z MRK, 
ktoré využili 

služby 
Komunitných 

centier 

20 000 Podaktivita 2 N/A 

podpora poskytovateľov , ktorí budú 
poskytovať dostupné, 

štandardizované odborné činnosti, 
obslužné činnosti (ak je relevantné), 
ďalšie činnosti a aktivity realizované 
v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 
ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy, so zameraním 
na MRK 

P0298 Počet 
podporených 
komunitných 

centier 

130 Podaktivita 2 

O0107  
Počet 

podporených 
KC  

podpora poskytovateľov , ktorí budú 
poskytovať dostupné, 

štandardizované odborné činnosti, 
obslužné činnosti (ak je relevantné), 
ďalšie činnosti a aktivity realizované 
v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 
ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy, so zameraním 
na MRK 

P0343 Počet 
pracovníkov 
komunitných 

centier 
zapojených do 

projektu 

240 Podaktivita 2 
O0101 Počet 
zamestnanco

v vo 
výchovno-

vzdelávacom 
procese 

a v oblasti 
poskytovania 

sociálnych 
služieb 

podpora poskytovateľov , ktorí budú 
poskytovať dostupné, 

štandardizované odborné činnosti, 
obslužné činnosti (ak je relevantné), 
ďalšie činnosti a aktivity realizované 
v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 
ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy, so zameraním 
na MRK 

P0344 Počet 
Rómov, ktorí sa 
zamestnali na 

pozíciách 
pracovníkov 
komunitných 

centier 
zapojených do 

projektu 

40 Podaktivita 2 
O0102 Počet 

Rómov 
zamestnanýc

h vo 
výchovno-

vzdelávacom 
projekte 

a v oblasti 
poskytovania 

sociálnych 
služieb 
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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  
 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa9 

P0266 Počet osôb z MRK, ktoré využili služby Komunitných centier 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Evidencia účastníkov v ITMS2014+ cez kartu účastníka 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov 

                                                           
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je 
možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 

podpora poskytovateľov, ktorí budú 
poskytovať dostupné, 

štandardizované odborné činnosti, 
obslužné činnosti (ak je relevantné), 
ďalšie činnosti a aktivity realizované 
v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 
ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy, so zameraním 
na MRK 

P0360 Počet 
programov 

zameraných na 
zvýšenie 
finančnej 

gramotnosti 
obyvateľov MRK 

30 Podaktivita 2 

N/A 

podpora poskytovateľov , ktorí budú 
poskytovať dostupné, 

štandardizované odborné činnosti, 
obslužné činnosti (ak je relevantné), 
ďalšie činnosti a aktivity realizované 
v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 
ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy, so zameraním 
na MRK 

P0361 Počet 
projektov 

zameraných na 
verejné 

správy alebo 
sociálne služby na 

vnútroštátnej, 
regionálnej a 

miestnej úrovni 

1 Hlavná aktivita 
projektu 

C022  Počet 
projektov 

zameraných 
na verejné 

správy alebo 
sociálne 

služby na 
vnútroštátne
j, regionálnej 

a miestnej 
úrovni  

podpora poskytovateľov , ktorí budú 
poskytovať dostupné, 

štandardizované odborné činnosti, 
obslužné činnosti (ak je relevantné), 
ďalšie činnosti a aktivity realizované 
v oblasti podpory sociálnej inklúzie 

osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, 
ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy,  so zameraním 
na MRK 

P0363 Počet 
projektov, ktoré 

úplne alebo 
čiastočne 

zrealizovali 
sociálni partneri 

alebo 
mimovládne 
organizácie 

1 Hlavná aktivita 
projektu 

C020  Počet 
projektov, 

ktoré úplne 
alebo 

čiastočne 
zrealizovali 

sociálni 
partneri 

alebo 
mimovládne 
organizácie 
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Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0298 Počet podporených komunitných centier 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe vyplateného transferu za výkon činnosti jednotlivých 
Poskytovateľov zapojených do NP 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0343 Počet pracovníkov komunitných centier zapojených do projektu 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe vyplateného transferu za výkon činnosti jednotlivých 
Poskytovateľov zapojených do NP 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0344 Počet Rómov, ktorí sa zamestnali na pozíciách pracovníkov 
komunitných centier zapojených do projektu 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe seba deklarácie konkrétnych zamestnancov Poskytovateľa 
sociálnych služieb podporeného v rámci NP 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0360 Počet programov zameraných na zvýšenie 

finančnej gramotnosti obyvateľov MRK 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe mesačných správ regionálnych koordinátorov 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne 
služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP 

 

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0363 Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni 
partneri alebo mimovládne organizácie 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe vyplateného transferu za výkon činnosti jednotlivých 
Poskytovateľov zapojených do NP 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 

 
11. Očakávané dopady 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová skupina (ak 
relevantné) 

Počet10 

                                                           
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 



 

13 

 

Zvýšenie zamestnanosti s 
možnosťou lepšieho uplatnenia 
sa na trhu práce a získanie 
odborných zručností  

zamestnanci 
poskytovateľov služieb 
KC, NDC, NSSDR,  ktorí 
poskytujú služby 

450 

 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová skupina (ak 
relevantné) 

Počet11 

Zlepšenie sociálnej situácie 
skupín sociálne vylúčených 
alebo ohrozených sociálnym 
vylúčením s dôrazom na MRK 

Počet osôb z MRK, ktoré 
využívajú služby 
KC/NDC/NSSDR 

zapojených do projektu 

20 000 

 
V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 

 

12. Aktivity 
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej 
aktivity pozostávajúcej zo štyroch podaktivít. 
 
Hlavná aktivita projektu: 

Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti služieb krízovej intervencie poskytovaných prostredníctvom 
vybraných sociálnych služieb a skvalitňovanie výkonu činnosti KC/NDC/NSSDR prostredníctvom rozvoja 
ľudských zdrojov 
 
Termín realizácie: 09/2019 – 12/2021 
 
Cieľ aktivity:  

Zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom 

na MRK, podporou zvýšenia ich aktivity, zvýšenie kvality a podpora profesionalizácie prostredníctvom 

štandardizácie, podpory a rozvoja činnosti zapojených subjektov (KC, NDC a poskytovateľov NSSDR), 

zvýšenie zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín 

sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením. 

 

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít: 

 

1. revitalizácia metodických postupov, koordinácia a metodické riadenie,  

2. podpora činnosti troch sociálnych služieb krízovej intervencie a realizácie komunitnej sociálnej práce,  

3. budovanie kapacít a rozvoj komunitnej sociálnej práce, 

4. Monitorovanie aktivít projektu. 

 

Podaktivita 1: revitalizácia  metodických postupov, koordinácia a metodické riadenie 

   

Tvorbu Štandardov pre tri sociálne služby zabezpečila IA MPSVR SR v rámci národného projektu „Podpora 

vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ prostredníctvom vytvorenej 

                                                           
11 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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expertnej skupiny. V súvislosti so zmenami legislatívy a samotnej praxe je však predmetné dokumenty 

potrebné podrobiť dôkladnému prehodnoteniu a zvážiť zapracovanie nových zmien  s ohľadom 

na nedostatky vyplývajúce z implementácie NP.  Štandardy by mali korešpondovať s Podmienkami kvality 

poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Úlohou tohto dokumentu je pripraviť 

Poskytovateľov KC/NDC/NSSDR na ich úplne naplnenie. V Štandardoch budú zapracované aj vzory 

dokumentov smerujúcich k splneniu týchto podmienok. Po obsahovej stránke KC/NDC/NSSDR odborných 

činností vykonávajúcich v štandardnej kvalite budú slúžiť revidované metodiky.  Melodiky budú rozdelené 

zvlášť pre sociálne služby, pričom popis niektorých odborných činností bude zhodný. Budú sa odlišovať 

práve centrovaním sa na konkrétnu sociálnu službu a jej klientov s hlavným dôrazom na špecifický prístup 

k MRK. 

 

Podaktivita bude zameraná tiež na: 

 štandardizáciu výkonu činností KC/NDC/NSSDR. Skvalitní sa poskytovanie služieb klientom a 

zároveň sa zvýši rozsah aktivít realizovaných v oblasti podpory sociálnej inklúzie a tiež sa zvýši počet osôb 

sociálne vylúčených alebo sociálnym vylúčením ohrozených, ktorým budú poskytované služby 

v KC/NDC/NSSDR, ktoré sú inak nedostatkové alebo nie sú poskytované cieľovej skupine vôbec.  

 systemizáciu KC/NDC/NSSDR, čím sa zvýši počet KC/NDC/NSSDR rozsah a dostupnosť služieb 

vykonávaných pre cieľovú skupinu a zabezpečí sa systémovosť ich financovania ako štandardného prvku 

sociálnych politík. Realizácia projektu zabezpečí kontinuitu, komplexnosť a koordinovanosť  poskytovania 

služieb cieľovým skupinám v rámci  komunity.  

 uplatňovanie personálnych štandardov a podporných aktivít (napr. zvyšovanie kvalifikačných 

predpokladov a permanentné vzdelávanie zamestnancov komunitných centier v zmysle zákona o sociálnych 

službách ), čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb, ich adresnosť a efektivita, umožnenie prístupu k 

nízkoprahovým službám, ktoré sú v súčasnosti vo vylúčených lokalitách, vo vzťahu k cieľovej skupine, 

nedostatkové (práca s klientom ambulantnou formou príp. priamo v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, 

vyhľadávacia a monitorovacia činnosť, mapovanie potrieb, sociálne poradenstvo, a pod.) 

 

 Podaktivita 2 Podpora činnosti  troch sociálnych služieb krízovej intervencie a realizácia komunitnej 

sociálnej práce: 

  

 Poskytovateľ jednej z troch sociálnych služieb, ktorý má záujem o zapojenie sa do národného projektu, 

predloží „Žiadosť o  zapojenie sa do národného projektu v súlade s Oznámením, ktoré vyhlási MV 

SR/ÚSVRK. Podmienkou pre zapojenie sa do národného projektu je registrácia ambulantnej formy jednej 

z troch sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych 

službách“)  

S vybranými Poskytovateľmi sociálnej služby, ktorí budú poskytovať činnosti v rámci národného projektu, 

prijímateľ národného projektu uzavrie zmluvy o spolupráci. Na základe týchto zmlúv budú zapojení 

Poskytovatelia sociálnej služby budú zamestnávať zamestnancov KC/NDC/NSSDR a vytvárať pre nich 

materiálne, technické a organizačné podmienky pre výkon práce podľa štandardov a metodík 

revitalizovaných prijímateľom v rámci podaktivity 1. Prijímateľ národného projektu bude činnosť týchto 

zamestnancov financovať prostredníctvom transferov, ktoré budú obsahovať náklady na zamestnanie 

zamestnancov KC/NDC/NSSDR, stravné, cestovné a kancelárske potreby. Prijímateľ národného projektu 

bude ďalej zamestnancov KC/NDC/NSSDR metodicky riadiť, koordinovať a zabezpečovať ich vzdelávanie a 

supervíziu. Predpokladá sa, že transfer finančných prostriedkov bude realizovaný spätne v dvojmesačných 

intervaloch. Podmienky dokladovania výkonu budú podrobne uvedené v zmluvách o spolupráci uzavretých 

so zapojenými Poskytovateľmi služby a v Sprievodcovi pre zapojené subjekty. Poskytovateľ služby  bude 
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mať nárok na finančné prostriedky na výkon práce zamestnancov KC/NDC/NSSDR iba pod podmienkou 

dodržiavania pravidiel prijímateľa v súvislosti s realizáciou národného projektu, usmernení regionálnych 

koordinátorov (podaktivita 1) a zabezpečenia kvality a rozsahu výkonu práce zamestnancov KC/NDC/NSSDR 

a činností KC/NDC/NSSDR v súlade so zákonom o sociálnych službách, zmluvou o spolupráci a Sprievodcom 

pre zapojené subjekty a bude mesačne kontrolovaná zo strany regionálnych koordinátorov na základe 

kontrolných zoznamov a správ.  

   

V komunitných centrách budú v rámci predkladaného národného projektu prostredníctvom zapojených 

subjektov zamestnávaní zamestnanci KC/NDC/NSSDR, a to: 

 odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, 

 asistent odborného pracovníka KC/NDC/NSSDR, 

 pracovník KC/NDC/NSSDR. 

 

  

Podaktivita 3 – Budovanie kapacít a rozvoj komunitnej sociálnej práce: 

 

Vzdelávanie bude nadväzovať na skúsenosti z predchádzajúceho projektu Komunitné centrá v mestách a 

obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza  a budú zohľadňované skúsenosti a potreby zamestnancov 

KC/NDC/NSSDR. Vzdelávane bude tiež smerovať k splneniu podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby 

v zmysle zákona o sociálnych službách.  

 

Sociálno- psychologický výcvik - bude cielene podporovať proces sociálneho učenia, ktoré je založené na 

osobnej interpersonálnej skúsenosti a sprievodnom emocionálnom zážitku. Jeho cieľom bude posilniť 

profesionálne kompetencie pomáhajúceho profesionála, predovšetkým v oblasti interpersonálnej 

percepcie, senzitivity, emočného sebavyjadrenia, verbálnej a neverbálnej komunikácie, kooperácie, 

asertivity, efektívneho riešenia a zvládania konfliktov, autoregulácie správania a zodpovednosti, rozvíjania 

kreativity a pod.. 

 

Supervízia bude aplikovaná v záujme kontinuálneho zvyšovanie profesionálnych kompetencií osôb 

pracujúcich s ľuďmi, ale tiež  ako prevencia syndrómu vyhorenia. Účastníci supervízie získajú nové 

profesionálne schopnosti a zručnosti v oblasti komunitnej sociálnej práce a činností KC/NDC/NSSDR. Tiež 

budú mať v prostredí kolegov vykonávajúcich rovnakú profesiu, čeliacim podobným problémom a dilemám, 

možnosť reflektovať a kriticky analyzovať svoju prácu a získavať na ňu spätnú väzbu.  

 

Podaktivita 4 – Monitorovanie aktivít projektu  

 

meranie dopadov  –  hlavnej aktivity a podaktivít projektu   

priebežne počas projektu - zabezpečenie systematických a praktických informácií o aktuálnych potrebách 

o sociálnej situácii v komunitách, plnenie úloh NP, pravidelné sledovanie stavu realizácie aktivít, 

odporúčania pre stanovenie nových úloh, odporúčania na výber nástrojov a ich implementáciu. Výsledkom 

priebežného merania dopadov budú odporúčania k lepšiemu naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov 

NP. Tiež bude podávať bližší obraz o účinkoch NP . 

 

Záverečné meranie dopadu aktivít projektu -výsledky budú zamerané na dopad, hospodárnosť a 

dosiahnutie cieľa NP v období rokov 2020-2021 ako podklad pre ďalšie smerovanie podpory troch 

sociálnych služieb. 
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b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu 
realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

 
13. Rozpočet  
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. 

akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov 

spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza 

vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné 

uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP 

CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov 

implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa 

do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

Rozpočet, teda rozsah výdavkov a ich účelné vynaloženie vyplýva z analýzy minulých výdavkov spojených s 

podobnými aktivitami realizovanými v rámci I. Fázy NP KC, ktorého prijímateľom je USVRK a súčasne 

z podobných národných projektov implementovaných IA MPSVR SR (NP KC a NP PVSSKIKU). 

 

Hospodárnosť a efektívnosť sú zohľadnené v indikatívnej výške finančných prostriedkov určených na 

realizáciu národného projektu, ktorá bola stanovená na základe prieskumov trhu. Zahŕňa aj položky 

rozpočtu, ktoré je potrebné obstarať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri stanovovaní výšky 

personálnych nákladov, žiadateľ postupoval v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa a z historických 

dát už zrealizovaných projektov.  

 

V rámci pripravovaného NP bude využitá možnosť zjednodušeného vykazovania výdavkov.  

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné 

zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné prostriedky 
na hlavné aktivity 

Celková suma  
 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 
 

Názov aktivity 
 

Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou dosiahnutý 
(podľa sekcie 
Očakávaný stav) 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity 

Aktivita 1 
Zvyšovanie adresnosti a 
komplexnosti služieb krízovej 
intervencie poskytovaných 
prostredníctvom vybraných 
sociálnych služieb a 
skvalitňovanie výkonu činnosti 
KC/NDC/NSSDR prostredníctvom 
rozvoja ľudských zdrojov 

Zlepšenie sociálnej 
situácie skupín 
sociálne vylúčených 
alebo ohrozených 
sociálnym vylúčením 
s dôrazom na MRK 

žiadateľ 28 
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skupina výdavkov 910 - Jednotkové 
výdavky  
521 - Mzdové 
výdavky  
903 – Paušálna 
sadzba na ostatné 
výdavky projektu 
 

910 - mzdy pracovníkov KC/NDC/NSSDR; finančné 
prostriedky poskytované na činnosť a aktivity KC 
521 - Mzdové výdavky prijímateľa 
903 - Zásoby, cestovné náhrady, spotreba, 
dopravné prostriedky, softvér, kancelársky 
materiál, výpočtová technika, tlačiarne, 
multifunkčné zariadenia, ostatné služby a iné 
výdavky súvisiace s realizáciou projektu 

CELKOM 21 319 716,94 €  

 
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t.j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s čl. 68b, ods. 1 nariadenia č. 
1303/2013). 

Áno, financovanie podporených druhov sociálnych služieb nie je presne určené v platnej legislatíve. 
 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ? 
Áno, zjednodušené vykazovanie mzdových výdavkov zamestnancov prijímateľa projektu a transferov pre 
poskytovateľa sociálnej služby cez Štandardné stupnice jednotkových nákladov v kombinácií s paušálnou 
sadzbou na ostatné výdavky projektu. 

 


