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Formulár zámeru národného projektu 
 
Názov národného projektu: 

Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP COVID 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) 
 
 

Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením 
COVID – 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „NP COVID MRK“) je 
operatívnou reakciou a návrhom na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú ad-hoc v súvislosti so 
šírením ochorenia COVID-19. Posilnenie ľudských zdrojov prostredníctvom terénnych asistentov COVID bude 
prebiehať v 354 obciach uvedených v Atlase rómskych komunít, ktoré nie sú podporované asistenciou tzv. 
pomáhajúcich profesií a realizáciou národných projektov operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP 
LZ“) prioritnej osi 4 a 5. (TSP, KC, MOPS). Zároveň, budú vytvorené krízové poradné tímy, zložené z expertov 
v daných oblastiach (mimo pomáhajúcich profesií), ktoré budú podporne pôsobiť v kritických situáciách 
spojených so zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 aj v tých obciach, v 
ktorých je zabezpečené pokrytie tzv. pomáhajúcich profesií. Tento prístup je nutný z dôvodu nedostatku 
kapacít na akútne a operatívne riešenie vzniknutých krízových situácií, núdzových obmedzení 
a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré priamo, alebo nepriamo ohrozujú obyvateľov rómskych osídlení 
a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), a to najmä osoby, ktoré sa nachádzajú 
v nepriaznivej sociálnej situácii v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej 
a generačne reprodukovanej chudoby, pričom sa nebudú vylučovať osoby, ktoré sa ocitnú v podobnej 
situácii. Napriek prebiehajúcemu plánu uvoľňujúcich opatrení na území SR, je nutné prihliadať aj na prognózy 
tohto ochorenia vo svete a pripraviť sa aj na možnú druhú vlnu šírenia ochorenia COVID-19. Vzhľadom na 
otvorenie hraníc SR je predpoklad ďalšieho prílivu obyvateľov MRK, ktorí v terajších podmienkach majú 
možnosť absolvovať aj domácu karanténu. Ide o prevenčnú aktivitu v oblasti podpory zdravia a nie o kontrolu 
prebiehajúcej epidémie. Cieľom je pripraviť obyvateľov na akékoľvek prípadné ďalšie vlny C-19 a iných 
epidémií v budúcnosti. V prípade odloženia projektu až na čas zhoršenia popiera jeho zmysel - pri zhoršení 
stavu bude na vybudovanie prevenčných bariér ochraňujúcich obyvateľov MRK pred nákazou rovnako 
neskoro, ako tomu bolo v prípade sídelných komunít, v ktorých došlo (napriek celkovo nad očakávanie 

miernej sitácii) k plošným karanténamŽiadateľ z dôvodu naliehavosti riešenia mimoriadnej situácie 

s ochorením COVID-19 je otvorený spolupráci s MVO, ktoré majú skúsenosti s prácou v MRK a disponujú 
kvalifikovaným personálnym aparátom, ktorý by v prípade záujmu MVO mohol spolupracovať so žiadateľom  
napr. na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru.Za účelom zabezpečenia transparentného 
výberu budú stanovené kritéria výberu vhodných kandidátov na pozície koordinátorov, terénnych asistentov 
COVID, expertov krízových poradných tímov. Do času predloženia projektového zámeru nemá žiadateľ 
konkrétneho partnera, preto NP COVID MRK ponúka možnosť spolupráce s MVO hore uvedenou formou. 

 
Prostredníctvom realizácie NP COVID MRK bude umožnená efektívna jednotná koordinácia a jednotný 
spôsob zabezpečovania výkonu činností v rámci všetkých obcí nachádzajúcich sa v Atlase rómskych komunít 
(a to aj na zabezpečenie opatrení v obciach tzv. Take away balíka a obcí s pôsobením IA MPSVaR, prípadne 
za spolupráce s MVO), ktorou bude pre obce zabezpečená cielená, komplexná a ucelená metodická podpora 
a poskytovanie podporných intervencií v podobe odbornej a expertnej pomoci zo strany žiadateľa. Metodické 
riadenie činností v jednotlivých obciach a ich komplexná koordinácia zároveň umožňuje flexibilne 
a adresnejšie reagovať na novovzniknuté a neočakávané potreby a krízové situácie obcí a  jej obyvateľov. 
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Skúseností žiadateľa s realizáciou iných projektov poukazujú na to, že jednotná metodická podpora obcí, by 
bola v prípade realizácie dopytovo orientovaných výziev smerom k dotknutým obciam, do značnej miery 
zabezpečená nižšou úrovňou kvality poskytovaných intervencií a nižším stupňom efektivity koordinácie 
podporných aktivít. Veľký počet predovšetkým menších obcí, v ktorých je táto podpora prostredníctvom 
realizácie NP COVID MRK veľmi potrebná a vítaná, nedisponuje dostatočnými zdrojmi (finančnými ani 
personálnymi), aby mohla byť identifikovanou obcou v časovo kriticky vymedzenom rámci cielene a efektívne 
realizovaná ad hoc pomoc a podpora prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu. 
 
 
Tento národný projekt je navrhnutý na základe vytvorenia centrálnej databázy informácií: denného 
monitorovania situácie prostredníctvom siete regionálnych kancelárií žiadateľa, IA MPSVR   a zozbieraných 
poznatkov a skúseností žiadateľa, ktoré identifikoval v extrémne krátkom čase od 03/2020 do 04/2020 
v lokalitách obývaných príslušníkmi MRK, s dôrazom na nevyhnutné zabezpečovanie potrieb v týchto štyroch 
oblastiach: 
1) Potraviny, strava a voda 
2) Hygiena a sanitácia 
3) Zdravie a karanténa 
4) Komunikácia, mediácia a podpora 

NP COVID MRK bude v kritických situáciách spojených s monitorovaním ochorenia COVID-19 a so 
zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 podporne pôsobiť prostredníctvom 
spolupráce týchto krízových poradných tímov.  

Základným predpokladom úspechu pri riešení problémov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 
a samotnej realizácie NP COVID MRK, je práve uplatňovanie viac zložkového prístupu pomoci MRK, t. j. 

nevyhnutnej a ideálne súbežnej intervencie v identifikovaných obciach v týchto štyroch oblastiach. 

Žiadateľ realizáciou NP COVID MRK prostredníctvom jednotnej centrálnej koordinácie procesov zabezpečí 
pre obce adekvátnu ad-hoc operatívnu pomoc. Centrálnym riadením procesov a ich jednotnej metodiky 
žiadateľ stanoví rovnaký prístup v podmienkach MRK, s dôrazom na špecifiká dotknutých lokalít. NP COVID 
MRK kladie dôraz na zabezpečenie personálnych kapacít v dotknutých regiónoch, čím dôjde do značnej miery 
k odľahčeniu personálnym možností najmä obcí s nižším personálnym aparátom, ktoré nie sú schodné 
operatívne reagovať na vzniknutú situáciu a efektívne tak pomáhať (aj po materiálnej stránke) dotknutým 
príslušníkom MRK. Žiadateľ bude realizovať NP COVID MRK s dôrazom na zabezpečenie synergie a ad-hoc 
potrieb príslušníkom MRK, ktoré sú najviac ohrozené núdzovými opatreniami s súvislosti so zamedzením 
šírenia ochorenia COVID-19.  
 
V prípade výskytu druhej vlny šírenia ochorenia COVID-19 je NP COVID MRK otvorený možnosti pokračovania 
navrhovaných intervencií a poskytovania pomoci pre obyvateľov MRK v zasiahnutých lokalitách, pričom bude 
môcť čerpať z vybudovaného personálneho aparátu a získaných poznatkov. 
 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

Investičná priorita  5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných 
komunít, ako sú Rómovia 

Špecifický cieľ 5.1.3. Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a k 
verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov 
hygieny bývania 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 
kraja) 

 

Obce uvedené v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase 
rómskych komu 2019 v siedmich samosprávnych krajoch: 
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Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, 
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 

 

 NUTS II okrem Bratislavského samosprávneho kraja: 

 Banskobystrický kraj 

 Žilinský kraj 

 Košický kraj 

 Prešovský kraj 

 Nitriansky kraj 

 Trenčiansky kraj 

 Trnavský kraj 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 
(ak relevantné) 

Príslušníci a obyvatelia z MRK  

 
 

3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa národného 
projektu2  

Úrad splnomocnenkyne 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. Postavenie 
a úlohy ÚSVRK naberajú na význame hlavne v situácii so 
šírením ochorenia COVID-19, kde ÚSVRK vystupuje ako prvá 
inštancia, na ktorú sa obracajú štátne orgány, mimovládne 
organizácie, obce a samotní obyvatelia MRK. 
 
Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“)  v spolupráci 
s ÚSVRK realizovalo testovanie na ochorenie COVID-19 
v obciach s prítomnosťou MRK. ÚSVRK nadobudol reálne 
a cenné skúsenosti pri nastavovaní opatrení v súvislosti 
s vyhláseným núdzovým stavom na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých lokalitách MRK 
a podieľal sa na riešení núdzových opatrení pre obce dotknuté 
karanténnymi opatreniami v spolupráci s MV SR. 
 
ÚSVRK bol schopný adekvátne reagovať aj z titulu svojho 
postavenia a organizačného zabezpečenia výkonu činností, 
prostredníctvom 10 regionálnych kancelárií (zriadených od 
roku 2004 v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, 
Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Nitre, a v roku 2016 
v Humennom, Svidníku, Michalovciach a Kežmarku).  

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

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre 
rómske komunity je priamo určeným prijímateľom IP 5.1 
Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, 
ako sú Rómovia uvedeným v OP ĽZ. 
 
ÚSVRK má v priamej kompetencii riešenie problémov rómskej 
národnostnej menšiny: Splnomocnenkyňa ako poradný orgán 
vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej 

                                                           
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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republike plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych 
komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie 
postavenia 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.“. 
 
Splnomocnenkyňa sa podieľa na tvorbe, realizácii a koordinácii 
politík vlády a politík Európskej únie, vrátane realizácie pomoci 
poskytovanej Európskou úniou, pri zlepšovaní postavenia 
rómskych komunít, najmä na procesoch začleňovania a 
integrácie Rómov do spoločnosti v kontexte stratégie Európa 
2020.  
 
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 k 
monitorovaniu a hodnoteniu plnenia vnútroštátneho 
strategického rámca pre integráciu Rómov do roku 2020.  
 
Dôvodom 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 národných projektov Take away balíka, ako aj 
skúsenosti z programového obdobia 2007-2013 v roli 
koordinátora Horizontálnej priority MRK. 
 

Obchodné meno/názov (aj názov sekcie 
ak relevantné) 

Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre 
rómske komunity 

Sídlo Pribinova 2, Bratislava 

IČO 00151866 

 
 

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

Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak relevantné)3 

N/A 

Kritériá pre výber partnera 4 N/A 

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

N/A 

Obchodné meno/názov N/A 

Sídlo N/A 

IČO N/A 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 

5. Predpokladaný časový rámec 

                                                           
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. 
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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 

05/2020 

Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania 
zmluvy o NFP s prijímateľom  

3. štvrťrok/2020 

Uveďte plánovaný štvrťrok  spustenia 
realizácie projektu  

3. štvrťrok /2020 

Predpokladaná doba realizácie projektu 
v mesiacoch  

7 (06/2020-12/2020) 

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) 5 900 580,- EUR 

Celkové oprávnené výdavky projektu 5 900 580,- EUR 

Vlastné zdroje prijímateľa  
 

7. Východiskový stav 
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia 
s realizáciou NP:  
 

Dokumenty na úrovni EÚ:  
- Partnerská dohoda EÚ a SR – programové obdobie 2014-2020; 
- Stratégia Európa 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]; 
- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR– Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 

2020 [KOM(2011)173]; 
- Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 2013/C 378/01; 
- Správa komisie Európskemu parlamentu a rade: Plnenie záväzkov EÚ v oblasti potravinovej a výživovej 

bezpečnosti: tretia dvojročná správa; 
- Oznámenie Európskej Komisie Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva 

v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 2020/C 91 I/01 
 
Dokumenty na regionálnej, národnej úrovni: 
- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčné plány; 
- Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019; 
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
- Zákon NR SR č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v znení neskorších predpisov; 

- Nariadenie vlády SR č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 v znení neskorších predpisov; 

- Uznesenie vlády SR č. 257/2020 k Návrhu opatrení financovaných z operačných programov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej 
dôsledkov   

- Atlas rómskych komunít 2013; 
- Atlas rómskych komunít 2019; 
 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP 
(štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20180701?ucinnost=10.01.2020
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20180701?ucinnost=10.01.2020
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V súčasnosti, podľa údajov z Atlasu rómskych komunít 2019, neprebiehajú žiadne projekty (Zdravé regióny a 
Miestne občianske poriadkové služby, komunitné centrá, terénna sociálna práca a pod.) v 354 obciach. Tieto 
lokality sú tak najviac ohrozenými z pohľadu chýbajúcich pomáhajúcich profesií, ktoré by vedeli na úrovni 
obce zabezpečovať prevenciu a ochranu zdravia, najmä vo vzťahu k príslušníkom a obyvateľom MRK, 
súvisiacich informácií, monitorovania a následne aj zvládnutia prípadnej krízovej situácie. Podľa údajov 
z Atlasu rómskych komunít 2019 evidujeme u 298 obcí minimálne 1 koncentráciu, kde na jedno obydlie 
pripadá v priemere viac ako 6 osôb. Tento fakt je výrazným indikátorom pri šírení ochorenia COVID-19. NP 
COVID MRK eliminuje uvedené fakty prostredníctvom systematickej a cielenej podpory, monitorovania 
a vyhodnocovania údajov týkajúcich sa obyvateľov MRK a to terénnymi asistentmi COVID (v celkovom počte 
385 TA COVID) a podpory krízových tímov projektu. 

Národný projekt bude zároveň reflektovať aj novovzniknuté potreby v tých obciach, kde už pomáhajúce 
profesie existujú, avšak nemajú dostatočné kapacity na riešenie špecifických problémov priamo súvisiacich s 
ochorením COVID-19, ale vo vzťahu k aktivitám uskutočňovaných poskytovateľom Zdravé regióny sa nebude 
jednať o duplicitné intervencie v dotknutých obciach. Žiadateľ v čase od 03/2020 do 04/2020 identifikoval, 
že napriek existencii pomáhajúcich profesií v 150 obciach tzv. Take away balíka, ako aj v cca 218 obciach 
v pôsobnosti IA MPSVR, je riešenie kritických zdravotných situácií, karanténnych opatrení, zabezpečovanie 
podporných osvetových aktivít a i. nad vlastné kapacity obcí a jednotlivých zamestnancov prebiehajúcich 
projektov, za absencie jednotnej koordinácie, toku informácií a efektívneho zabezpečovania pomoci 
a podpory príslušníkom a obyvateľom MRK, ako aj ostatným obyvateľov obcí. NP COVID MRK bude v týchto 
obciach namierený primárne na systematickú podporu obyvateľov MRK prostredníctvom krízových 
poradných tímov, ktoré budú nápomocné existujúcim pomáhajúcim profesiám v týchto obciach.  

Navrhovaný zámer nenadväzuje na predchádzajúce výstupy, ale vychádza z už riešených krízových situácií na 
úrovni lokalít s koncentráciou MRK v období od 03/2020 do 04/2020, kde postupy pri prevencii a ochrane 
zdravia na základe pokynov regionálneho úradu verejného zdravia stanovoval a zabezpečoval práve žiadateľ, 
v spolupráci so samosprávami a miestnymi aktérmi (pomáhajúcimi profesiami, MVO), ako sú Odporúčanie 
karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity, COVID-19 dôležité informácie a i..  

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov 5  zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady 
predchádzajúcich NP (ak relevantné): 
 
NP COVID MRK vychádza zo skutočností a údajov, ktoré žiadateľ nadobudol v kritickom období od 03/2020 
do 04/2020 v lokalitách s koncentráciou MRK v obciach, ktorých sa významne dotkli karanténne opatrenia 
v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. NP COVID MRK zohľadňuje poznatky z doteraz 
realizovaných projektov a to najmä Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít I a II.  a Národný projekt Komunitné centrá a Komunitné služby, ale 
nenadväzuje na tieto národné projekty priamo. Žiadateľ na základe denného monitorovania situácie 
v obciach s koncentráciami MRK identifikoval štyri oblasti pôsobenia NP COVID MRK, na ktoré je potrebné 
urgentne a adresne reagovať, a to: 

1) Potraviny, strava a voda 
2) Hygiena a sanitácia 
3) Zdravie a karanténa 
4) Komunikácia, mediácia a podpora 
 
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych 
problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  
 
Hlavná aktivita projektu: 

Systematická podpora obyvateľov MRK prostredníctvom terénnych asistentov 

                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
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Podaktivity: 

1. Podpora ľudských zdrojov - pomáhajúca profesia terénny asistent COVID  v 354 obciach 
identifikovaných v Atlase rómskych komunít, v ktorých nie je žiadna pomáhajúca profesia 

2. Odborné poradenstvo a poskytovanie pomoci prostredníctvom krízových podporných tímov vrátane 
materiálno-technického zabezpečenia 

 

Východiskový stav: 

- V lokalitách s koncentráciami MRK, kde neexistujú pomáhajúce profesie a nie je systematicky 
zabezpečovaná asistencia príslušníkom a obyvateľom MRK v rôznych oblastiach (354 obcí), najmä však 
v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia, vrátane preventívnej zdravotnej 
starostlivosti a zdravotníckej osvety existuje odôvodnená potreba zvýšenia ochrany a prevencie 
zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. 

- Dotknuté obce bez asistencie, alebo pomáhajúcich profesií majú slabú, alebo žiadnu kapacitu riešiť 
opatrenia na zabezpečenie nešírenia nákazy a opatrení s tým spojených. 

- Tieto problémy budú riešené asistenciou terénnych asistentov COVID (v počte 385), ktorí budú 
primárne monitorovať a vyhodnocovať situáciu a zabezpečovať cielenú pomoc vo svojej lokalite, 
s odbornou pomocou regionálnych a hlavných expertov, resp. krízových poradných tímov pôsobiacich 
v  štyroch oblastiach. 

- V obciach, kde existujú pomáhajúce profesie (obce v pôsobnosti MV SR/USVRK tzv. Take away a IA 
MPSVaR v celkovom počte 368), budú pôsobiť krízové poradné tímy, ktoré v spolupráci s existujúcimi 
pomáhajúcimi profesiami budú prioritne zamerané na systematickú pomoc obyvateľom MRK v štyroch 
identifikovaných kľúčových oblastiach NP COVID MRK. 

- V prípade vzniku opätovného akútneho šírenia ochorenia COVID-19 a prepuknutia lokálnej epidémie 
v osídleniach MRK a to najmä z dôvodu chýbajúcich informácií o preventívnych opatreniach v obciach 
a informovanosti v oblasti šírenia korona vírusu medzi obyvateľmi. Táto oblasť bude pokrytá 
pôsobením krízového poradného tímu „Komunikácia, mediácia a podpora“.  

- Prevencia prepuknutia ochorenia COVID-19 a následne aj poskytnutia podpory v prípade prepuknutia 
tohto ochorenia v dotknutej obci bude koordinovaná krízovým poradným tímom „Hygiena a sanácia“  

- Následná informovanosť v dotknutých lokalitách nahradí chýbajúce reálne a overené informácie o 

stave nakazenia a šírenia korona vírusu v predmetných lokalitách, čím sa dosiahne adresné poskytnutie 

pomoci v dotknutých obciach (krízový tím „Zdravie a karanténa“). 

- Dôležitou súčasťou je krízový tím „Potraviny, strava a voda“, ktorého úlohou je poskytovať podporu 

s dôrazom na odlišnosti lokalít najmä v oblasti distribúcie potravinových balíčkov, prístupu k pitnej 

vode pre postihnuté lokality, čím sa zároveň bude predchádzať vzniku napätia a konfliktných situácií 

v týchto oblastiach, 

V lokalitách s ustupujúcou tendenciou šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné monitorovať stav, kontrolovať 
dodržiavanie opatrení vlády SR a udržiavať povedomie obyvateľov MRK o potrebe dodržiavania opatrení 
súvisiacich s hygienou. Prostredníctvom krízových tímov podporne pôsobiť v oblastiach: komunikačnej, 
preventívnej, osvetovej činnosti a poskytovania materiálnej pomoci.  
 
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že 
v projekte je zapojený aj partner) 
 
ÚSVRK je poradný orgán vlády SR a plní strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania 
inkluzívnych politík na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni vo vzťahu k integrácii rómskych komunít. 
Administratívne spadá pod Ministerstvo vnútra SR. Operuje na celonárodnej úrovni, prostredníctvom 
kancelárie sídliacej v Bratislave a 10 regionálnych kancelárií (v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Prešove, 
Spišskej Novej Vsi, Košiciach, v Nitre, v Humennom, Svidníku, Michalovciach a Kežmarku). Úrad sa člení 
kanceláriu úradu a 3 odbory: Odbor koncepcií a analýz, Odbor regionálnej koordinácie a Odbor 
implementácie projektov (ďalej OIP). OIP implementuje 5 národných projektov z prostriedkov ESF a následné 
činnosti projektu horizontálna priorita MRK. OIP zamestnáva približne 60 odborných pracovníkov v pozíciách 
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štátny radca, hlavný štátny radca a generálny štátny radca; títo pracovníci sa podieľajú na implementácii 
národných projektov. 
 

Z dôvodu efektívnejšieho naplnenie cieľa NP COVID MRK a potreby adekvátnej pomoci v extrémne krátkom 

časovom horizonte, je NP COVID MRK otvorený aj možnosti spolupráce s mimovládnymi organizáciami 

(zmluva o spolupráci pre vopred zadefinovaný okruh obcí a povinností).  

 
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: 
● riadenie projektu, 
● koordináciu podaktivít, 
● metodické usmerňovanie v jednotlivých oblastiach, 
● expertíza, poradenstvo a konzultácie 
● 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. 
● Všetky tieto aktivity sa budú vzťahovať aj na riadenie mimovládnej organizácie. 
 
Riadenie zabezpečuje ÚSVRK prostredníctvom 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 a 
lektormi, ktorí budú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.  
 
Rozsiahle personálne požiadavky na obsadenie pracovných pozícii NP COVID MRK, reflektujú akútnu potrebu 
efektívneho a cieleného pôsobenia v priamo v dotknutých regiónoch (385 TA COVID), čomu zodpovedná aj 
personálne prispôsobené a náročnejšie zabezpečenie krízových riadiacich tímov, pričom žiadateľ zohľadnil 
kumuláciu náplne práce v určitých pozíciách. Táto potreba sa javila ako nevyhnutná jednak z pohľadu 
viacerých zložiek nazerania na problematiku NP COVID MRK a jednak na extrémne krátku dobu realizáciu 
projektu. Personálna štruktúra projektu je v tomto prípade kľúčová pri efektívnom naplňovaní cieľa NP COVID 
MRK a reflektuje naliehavosť potreby adekvátnej pomoci v extrémne krátkom časovom horizonte. 
Personálne kapacity NP COVID 19 sa nemôžu prelínať s personálnymi kapacitami iných národných projektov. 
 
 
Personálne zabezpečenie NP COVID MRK: 
1 x hlavný projektový manažér  
1 x metodik  
10 x projektový manažér  
18 x regionálny koordinátor  
1 x expert na verejné obstarávanie  
4 x hlavný expert krízovej skupiny (ďalej HEX) 
1 x asistent hlavného experta skupiny  
1x hlavný koordinátor pre regióny  
1 x Manažér pre monitorovanie a publicitu  
12 x pomocný personál pre sklady a distribúciu  
385 x Terénny asistent COVID (ďalej TA COVID) 
Ad hoc experti na vyhodnocovanie krízových situácií a ich riešení 
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Riadenie projektu NP COVID MRK bude zabezpečovať základné aktivity projektu smerom k regionálnej 
koordinácii. Regionálnu koordináciu budú zabezpečovať hlavný koordinátor pre regióny (1) a metodik (1). Tí 
budú horizontálne spolupracovať s HEX v štyroch kľúčových oblastiach NP COVID MRK. 
Koordinácia v regiónoch bude smerovať  

- K odborným činnostiam krízových poradných tímov v štyroch kľúčových oblastiach  
- K činnostiam TA COVID 
- K zabezpečovaniu materiálnej pomoci (humanitárna, potravinová, zdravotnícka, sociálna) do obcí 

prostredníctvom pomocného personálu (12 ľudí v 6 skladoch) 
 

Regionálni experti budú zabezpečovať informácie smerom k terénnym asistentom COVID, ale aj od terénnych 
asistentov COVID.  
 
385 terénnych asistentov COVID  bude cielene pôsobiť priamo v dotknutej obci, čím sa zabezpečí adresné 
a cielené poskytnutie viac zložkovej podpory prostredníctvom NP COVID MRK. Výber TA COVID bude 
prebiehať v spolupráci s obcou a krízovým tímom. Keďže v tejto pozícii sa kladie dôraz na výber TA COVID 
priamo z dotknutej obce, je žiadúce, aby boli vhodní kandidáti určení priamo z terénu (dotknutej lokality). 
Administratívu spojenú s náborom TA COVID bude spracovávať Asistent hlavného experta skupiny, prípadne 
zodpovedný hlavný projektový manažér. TA COVID budú pracovať najmä na základe dohôd uzatváraných 
mimo pracovného pomeru v rozsahu hodín určenom podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
Kľúčovanie TA COVID: 
101 – 300 príslušníkov a obyvateľov MRK – 1 TA COVID (323 obcí) 
301 -  a viac príslušníkov a obyvateľov MRK – 2 TA COVID (31 obcí) 
 
Činnosti hlavného koordinátora pre regióny (1), regionálnych koordinátorov pre 354 obcí (18) ako aj určitého 
počtu TA COVID môžu byť zabezpečované mimovládnymi organizáciami s ľudskou a odbornou kapacitou 
a preukázateľnou skúsenosťou na riešenie takýchto problémov v teréne (napr. humanitárne a ľudsko-právne 
organizácie pôsobiace vo vybraných lokalitách na Slovensku). V prípade slabého záujmu alebo pokrytia obcí, 
ktoré sú cieľom intervencií NP COVID MRK, túto časť regionálnej koordinácie a výkonu činností bude 
zastrešovať žiadateľ. 
 
Materiálno technické  zabezpečenie riadiaceho tímu a TA COVID: 
 
Z pohľadu čo možno najefektívnejšieho riadenia tak veľkého počtu TA COVID 19 v rôznych lokalitách MRK je 
potrebné vzhľadom na vysoký počet osôb MRK pripadajúcich na jedného pracovníka TA COVID zabezpečiť 
pre riadiaci tím a TA COVID vhodný nástroj na vzájomnú komunikáciu, ale aj komunikáciu k miestnym 
úradom, samospráve a rýchle adresovanie informácii smerom od obyvateľov kompetentným orgánom. 
Rýchle získanie pracovných pokynov a inštrukcií a efektívne spracovanie zadaných úloh je o to zložitejšie, že 
pracovná náplň TA COVID predpokladá interakciu najmä v dotknutej lokalite a nie spracovanie pracovných 
úloh v kancelárii. Z tohto dôvodu vznikla potreba zabezpečenia mobilných telefónov s pripojením na internet 
pre riadiaci tím a TA COVID. Spracovanie monitorovaných údajov a potrieb obyvateľov MRK, ktoré vznikli v 
súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 do predloženia projektového zámeru,  prebiehalo na základe 
poznatkov žiadateľa v teréne za využitia súkromných mobilných telefónov.  
 
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 
 
 

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 
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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 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 a to najmä na situáciu, ktorá nastala v dôsledku 

šírenia ochorenia COVID 19. 

 

NP COVID MRK bol navrhnutý na základe zozbieraných poznatkov žiadateľa v kritickom čase od 03/2020 do 

04/2020, na základe ktorých žiadateľ identifikoval potrebu vytvorenia podporného personálneho aparátu, 

ktorého cieľom je efektívne a cielene pôsobiť v prípade mimoriadnych situácií vyvolaných vyššou mocou, 

ktoré prinášajú vyhlásené mimoriadne opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a to 

primárne v tých obciach (354), ktoré nedisponujú personálnym a materiálnym aparátom na zabezpečenie 

týchto opatrení v kritickom čase. Potreba sekundárneho pôsobenia NP COVID MRK sa javí potrebná aj v tých 

obciach, v ktorých pôsobia pomáhajúce profesie (najmä Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I a II.  a Národný projekt Komunitné centrá a Komunitné 

služby), avšak tieto pomáhajúce profesie nie sú materiálne, ani personálne vybavené na efektívne 

zabezpečovanie týchto mimoriadnych situácií.  

 

Národný projekt prispieva k špecifickému cieľu 5.1.3  Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému 

zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny 

bývania, a to najmä v oblasti:  

 monitorovania stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých 
komunitách MRK, ktoré nie sú podporované činnosťou pomáhajúcich profesií, ani realizáciou národných 
projektov a vyhodnocovaním týchto údajov, 

 podpora systematického poskytovania služieb a asistencie prostredníctvom programov  v oblasti prevencie 

a ochrany zdravia, potravinovej a humanitárnej pomoci v obciach s prítomnosťou separovaných a 

segregovaných MRK  

 podpora zdravotno-výchovnej osvety u obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a 

lokalít zameraných na oblasti ako napr.: mediácia a prevencia konfliktných situácií,  

 podpora programov zameraných na zabezpečenie hygienických štandardov súvisiacich s prevenciou 

a ochranou verejného zdravia v obciach s prítomnosťou MRK  

 podpora monitorovacieho systému vyhodnocujúceho efektívnosť nástrojov politík a ich dosah na MRK. 

 

Cieľom NP COVID MRK je zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej 

zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochodením COVID-19, monitorovanie stavu 

rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých komunitách MRK a cielene pôsobiť 

v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, 

potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou v krízovom čase zabezpečením 

mimoriadnych opatrení vlády SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.  
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Tento cieľ bude zabezpečovaný najmä pôsobením terénnych asistentov COVID vo vybraných obciach 

adekvátnou zdravotnou (nutričnou, materiálnou, technickou, komunikačnou a mediačnou) pomocou pre 

všetky rizikové zraniteľné skupiny a sociálne zraniteľné skupiny osôb, a to najmä efektívnym a cieleným 

implementovaním opatrení vo vybraných obciach, formulovaných v spolupráci s expertami a zároveň bude 

tento národný projekt prostredníctvom realizačného tímu preventívne pôsobiť v súvislosti so šírením 

ochorenia COVID-19 indikovanou podporou a poradenstvom pre dotknutú komunitu MRK, čím dôjde 

k minimalizácii negatívnych následkov na zdravotný stav a sociálny vplyv príslušníkov MRK vystavených 

vyššiemu riziku nákazy. 

 
Primárnym cieľom NP COVID MRK je minimalizovať riziko prepuknutia epidémie priamo na miestnej úrovni. 
 
 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

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 

Indikatívna 
cieľová hodnota 

Aktivita 
projektu 

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ7 

Zlepšiť prístup k 
zdravotnej 
starostlivosti a 
verejnému zdraviu 
 

P0381 
Počet osôb z MRK 
zamestnaných 
v oblasti 
poskytovania 
zdravotno-
výchovnej osvety, 
prevencie a 
poradenstva  

200 1. Systematická 
podpora 
obyvateľov 
MRK 
prostredníct
vom 
terénnych 
asistentov 
COVID 

O0105  
Počet osôb MRK 
zamestnaných v 
oblasti 
poskytovania 
zdravotno-
výchovnej 
osvety, 
prevencie a 
poradenstva 
 

Zlepšiť prístup k 
zdravotnej 
starostlivosti a 
verejnému zdraviu 
 
 

P0545 
Počet 
zamestnancov 
v oblasti 
poskytovania 
zdravotno-
výchovnej osvety, 
prevencie a 
poradenstva  

385 2. Systematická 
podpora 
obyvateľov 
MRK 
prostredníct
vom 
terénnych 
asistentov 

O0104 
Počet 
zamestnancov v 
oblasti 
poskytovania 
zdravotno-
výchovnej 
osvety, 
prevencie a 
poradenstva 
 

Zlepšiť prístup k 
zdravotnej 
starostlivosti a 
verejnému zdraviu 

P0361 – Počet 
projektov 
zameraných na 
verejné správy 

1 3. 1 CO22  
Počet projektov 
zameraných na 
verejné správy 

                                                           
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. 
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alebo sociálne 
služby na 
vnútroštátnej, 
regionálnej a 
miestnej úrovni 

alebo sociálne 
služby na 
vnútroštátnej, 
regionálnej a 
miestnej úrovni 

Zlepšiť prístup k 
zdravotnej 
starostlivosti a 
verejnému zdraviu 

PCV30 Hodnota 
opatrení ESF 
zameraných na boj 
s pandémiou 
COVID-19 alebo na 
zmierňovanie jej 
následkov (celkové 
verejné výdavky) 

5 900 580,- EUR 4. 1 Projektový 
ukazovateľ bude 
po revízii OP ĽZ 
agregovaný do 
novovytvorenéh
o MU OP, 
ktorého 
zaradenie do OP 
navrhuje EK 

 
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 

P0381 
Počet osôb z MRK zamestnaných v oblasti poskytovania zdravotno-
výchovnej osvety, prevencie a poradenstva 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe počtu uplatnených dočasných vyrovnávacích opatrení pri 
zamestnávaní pracovníkov v jednotlivých pracovných pozíciách 
zdravotno-výchovnej osvety, prevencie a poradenstva. 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0545 
Počet zamestnancov v oblasti poskytovania zdravotno-výchovnej 
osvety, prevencie a poradenstva 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Na základe počtu uzatvorených pracovných zmlúv v jednotlivých 
pracovných pozíciách zdravotno-výchovnej osvety, prevencie a 
poradenstva na plný, resp. čiastočný pracovný úväzok, vrátane dohôd 
o prácach uzatvorených mimo pracovného pomeru. Dáta sa budú 
získavať z kariet účastníkov a z aktuálneho zoznamu zamestnancov na 
všetkých pracovných pozíciách. 

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? 

Realizácia  hlavnej aktivity projektu 

Názov merateľného 
ukazovateľa 

PCV30 - Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-
19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky) 

Akým spôsobom sa budú 
získavať dáta? 

Realizácia národného projektu resp. čerpanie NFP. 

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

 
11. Očakávané dopady 

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

Dopady  Cieľová 
skupina (ak 
relevantné) 

Počet10 

zlepšený prístup k zdravotnej 

starostlivosti a verejnému zdraviu 

Príslušníci 
a obyvatelia 
MRK 

Indikovaný počet osôb z Atlasu 
rómskych komunít 

zlepšený prístup k preventívnej 

zdravotnej starostlivosti a znížené riziko 

ochorenia a lokálneho prenosu 

ochorenia COVID-19 

 

Príslušníci 
a obyvatelia 
MRK 

Indikovaný počet osôb z Atlasu 
rómskych komunít 

zvýšená informovanosť a osveta 
v oblasti zdravia a prevencie zdravia 

Príslušníci 
a obyvatelia 
MRK 

Indikovaný počet osôb z Atlasu 
rómskych komunít 

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

 

12. Aktivity 
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  
  
Hlavná aktivita: Systematická podpora obyvateľov MRK prostredníctvom terénnych asistentov a krízových 
tímov 
Predpokladaný okruh krízových tímov a ich kompetencie pre NP COVID MRK: 
 
1) Krízový poradný tím Potraviny, strava a voda – zbiera a analyzuje údaje z terénu potrebné pre 

zabezpečenie nevyhnutných dodávok potravy a vody pre obyvateľov MRK.  Na základe zozbieraných 
údajov organizuje a koordinuje distribúciu potravinovej pomoci a vody. Oslovuje s návrhom na 
spoluprácu a zabezpečuje potenciálnych poskytovateľov materiálnej pomoci všetkými dostupnými 
kanálmi a zdrojmi. Zabezpečuje dodržiavanie všetkých štandardov a postupov pri poskytovaní stravy. 
Pripravuje metodické, technické a správne postupy, pričom berie na vedomie aj možné odlišnosti pre 
jednotlivé lokality.  Zabezpečuje logistiku, uskladnenie a prípravu „balíčkov“ potravinovej pomoci 
priamo do lokalít (distribučné miesta). Zabezpečuje bezpečné vydávanie pomoci priamo 
v distribučných miestach. V prípade ak sa taká možnosť vyskytne, zabezpečuje teplú stravu priamo 
v lokalitách formou poľnej kuchyne alebo miestnej kuchyne. V lokalitách bez prístupu k pitnej vode 
zaisťuje vhodné riešenia (napr. prenosné cisterny, stojany na vodu, nádoby na vodu a iné) a ich 
logistiku. Vypracúva a vedie zoznam miestnych skladov potravín a iných zdrojov hromadných zásob 
potravín a vody. Vedie sklady pomoci a skladové hospodárstvo. Podporovať starostlivosť pre ľudí v 
domácej karanténe vrátane rozšírenia podporných služieb pre zraniteľné skupiny a zabezpečenie 
koordinácie služieb (ako napr. nákupy).  

 
2) Krízový poradný tím Hygiena a sanitácia - zbiera a analyzuje údaje z terénu potrebné pre 

zabezpečenie nevyhnutných dodávok hygienických pomôcok a sanitácie pre obyvateľov MRK. 
V prípade potreby zabezpečuje prístup k vode na hygienické účely, možnosti prania, umývania 
a osobnej hygieny a prístup k toaletám. Zabezpečuje dodržiavanie všetkých štandardov a postupov 
poskytnutie základného hygienického štandardu. Pripravuje metodické, technické a správne postupy, 
pričom berie na vedomie aj možné odlišnosti pre jednotlivé lokality.  Zabezpečuje logistiku, 
uskladnenie a prípravu hygienických balíčkov priamo do lokalít (distribučné miesta). Zabezpečuje 
bezpečné vydávanie balíčkov priamo v distribučných miestach. V identifikovaných lokalitách zaisťuje 

                                                           
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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vhodné riešenia hygienických opatrení (napr. prenosné cisterny, stojany na vodu, práčky, prenosné 
sprchy, toalety a iné) a ich logistiku. Vypracúva a vedie zoznam miestnych skladov, distribútorov a 
iných zdrojov hygienických potrieb, pomôcok a sanitácie. V prípade potreby zabezpečuje dezinfekciu 
budov, priestorov a verejných priestranstiev.  

 
3) Krízový poradný tím Zdravie a karanténa - zbiera a analyzuje údaje z terénu potrebné pre 

zabezpečenie nevyhnutných dodávok liekov, zdravotníckych pomôcok pre obyvateľov MRK, vedie 
evidenciu potreby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Zabezpečuje komunikáciu medzi obyvateľmi 
a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Pripravuje metodické, technické a správne postupy, pričom 
berie na vedomie aj možné odlišnosti pre jednotlivé lokality. Pri tvorbe metodických a správnych 
postupoch prihliada na aktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia, usmernenia Úradu 
verejného zdravotníctva. Vypracúva a vedie zoznam lekárov, lekárnikov, lekární, nemocníc a pod. 
V prípade potreby koordinuje zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov MRK. 
Zabezpečuje, aby obyvatelia MRK mali istý prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, liekom, 
očkovaniam a zdravotníckym pomôckam pre chronicky chorých alebo pre akútne chorých. 
Zabezpečuje logistiku a transport chorých do nemocnice. Zabezpečuje kontrolu dodržiavania domácej 
karantény. V prípade, ak je to potrebné, alebo nariadené, koordinuje presun  obyvateľov MRK do 
karanténnych zariadení. V prípade vyhlásenia plošnej karantény zabezpečuje potrebnú informovanosť 
a koordinuje distribúciu pomoci v spolupráci s ostatnými krízovými poradnými tímami. V prípade 
potreby zabezpečuje zonáciu využitím modulárnych systémov 11  s nevyhnutným príslušenstvom. 
Zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a v prípade 
potreby aj pre obyvateľov MRK.  

 
4) Krízový poradný tím Komunikácia, mediácia a podpora – zabezpečuje zber a spracovanie informácií 

zo štátnych, verejných a krízových orgánov, ktoré sú potrebné pre obyvateľov MRK, pre pracovníkov 
pomáhajúcich profesií a pre všetkých, ktorí pôsobia priamo v teréne a distribuuje ich v prijateľnej 
(nebyrokratickej, komunikačne blízkej) forme. Zabezpečuje v prípade potreby preklad potrebných 
informácií do rómskeho, príp. maďarského jazyka. Zabezpečuje komunikáciu rôznymi distribučnými 
kanálmi (letáky, propagačné materiály, rozhlas, tabule, elektronická cesta, megafón a pod.). Pripravuje 
správy a informácie, ktoré korektne a pravdivo informujú obyvateľov MRK a ostatných obyvateľov 
krajiny.  Zabezpečuje a distribuuje informácie z lokalít (denné správy pre ÚSVRK, koordinujúce 
organizácie, podklady využiteľné aj pre mediálne výstupy). Zabezpečuje mediáciu v prípade 
konfliktných situácií. Zabezpečuje spoluprácu s primárnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami ako je 
materská a základná škola (informovanosť a osveta, komunikácia s rodinami detí z MRK). Zisťuje 
a koordinuje pomoc v prípadoch možného domáceho násilia a zneužívania. Zabezpečuje psychickú 
podporu pre obyvateľov MRK a pre pracovníkov pomáhajúcich profesií. Zabezpečuje spätnú väzbu od 
príjemcov pomoci.  

 
Úlohou tohto tímu bude najmä: 

 komunikovať fakty o ochorení COVID-19, prenosnosti, rizikách a rizikových skupinách a 
dôležitosti dodržiavania preventívnych opatrení 

 oznamovať prijímané opatrenia v oblasti verejného zdravia a komunikovať dôležitosť ich 
dodržiavania 

 monitorovať stav obyvateľov v miestnych lokalitách vrátane evidencie ľudí, ktorí sa vrátili zo 
zahraničia 

 zabezpečiť informovanosť o prijímaných opatreniach na miestnej úrovni a komunikovať s 
predstaviteľmi miestnej samosprávy 

 Výmena informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi 
učiteľa, s pracovníkmi komunitných centier a mimovládnymi organizáciami zameranými na 
pomoc znevýhodneným komunitám. 

 
 

                                                           
11 Modulárne systémy – prenosné sanitárne a obytné kontajnery 
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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. 

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

Spôsob 
realizácie 
(žiadateľ 
a/alebo 
partner) 

Predpokla
daný 
počet 
mesiacov 
realizácie 
aktivity 

Hlavná aktivita 
Systematická podpora 
obyvateľov MRK 
prostredníctvom terénnych 
asistentov 

Zlepšený prístup k zdravotnej 
starostlivosti a verejnému zdraviu 
 

Žiadateľ 7 

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

13. Rozpočet  
 

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

podobnými aktivitami realizovanými národných projektov, ktorých prijímateľom je USVRK a súčasne z 

podobných národných projektov implementovaných IA MPSVR SR. 

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

realizáciu národného projektu. Pri stanovovaní výšky personálnych nákladov, žiadateľ postupoval v súlade so 

mzdovou politikou zamestnávateľa a z historických dát už zrealizovaných projektov. 

 

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 

Hlavná aktivita: Systematická podpora obyvateľov MRK prostredníctvom terénnych 
asistentov COVID  

521 - Mzdové výdavky  3 234 000,- EUR Mzdové výdavky na zabezpečenie TA COVID (385x) 

352 – Poskytnutie 
dotácií, príspevkov 
voči tretím osobám / 
resp. 521 - Mzdové 
výdavky 

 302 400,- EUR Príspevky pre MVO na personálne zabezpečenie 
koordinátorov (cez napr. dohody o vykonaní práce 
pre žiadateľa). Možnosť zamestnať ako 
koordinátora v pracovnom vzťahu so žiadateľom, 
alebo poskytnúť príspevok MVO na zabezpečenie 
koordinátora. 

521 - Mzdové výdavky 678 300,- EUR Mzdové výdavky (celková cena práce) prijímateľa 
na: 
HPM (1x) TPP, 3.000,- EUR/ mesiac,  
PM (10x) TPP, 2.700,- EUR/ mesiac,  
HEX hlavný expert (4x) TPP, 3.000,- EUR/ mesiac,  
AHEX asistent hlavného experta (1x) TPP, 1.800,- 
EUR/ mesiac, 
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Expert na verejné obstarávanie (1x), DoVP, 16,60,- 
EUR/osobohodina,  
Manažér pre monitorovanie a publicitu(1x), TPP, 
2.700,- EUR/ mesiac , 
Rôzni ad hoc experti (10), DoVP, 25,- EUR/ 
osobohodina,  
Metodik (1x), TPP, 2.700,- EUR/ mesiac,  
Pomocný personál pre sklady a distribúciu (12x) 
TPP, 1.000,- EUR/ mesiac,  
Hlavný koordinátor pre regióny (1x) TPP, 2.700,- 
EUR/ mesiac 
Regionálny koordinátor (18x) TPP, 2.400,- EUR/ 
mesiac 
 

903 – Paušálna sadzba 
na ostatné výdavky 
projektu (40,00 %) 

1 685 880,- EUR Zásoby, potraviny, hygienické a zdravotné 
pomôcky, čistiace a sanitárne prostriedky pre 
domácnosti, nájomné skladov, cisterny, stojany na 
vodu, prenosné sprchy a toalety, modulačné 
systémy, pračky, cestovné náhrady, spotreba, 
doprava, kancelársky materiál, výpočtová technika, 
tlačiarne, telefóny a mobilné pripojenie, ostatné 
služby a iné výdavky (napr. nájmy horeuvedených 
zariadení) súvisiace s realizáciou projektu 

Hlavné aktivity SPOLU 5 900 580,- EUR  

Predpokladané 
finančné prostriedky 
na podporné aktivity  

0  

Podporné aktivity 
SPOLU 

0  

CELKOM 5 900 580,- EUR  
 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t.j. nenahrádza verejné  
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia). 
 
Zámer národného projektu nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v 
súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia a vyhovuje zásade doplnkovosti. 
 
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  
 
V rámci pripravovaného NP bude využitá možnosť zjednodušeného vykazovania výdavkov prostredníctvom 
paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu vo výške 40,00 %. 
 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné12 typy projektov.  
 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

                                                           
12 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do 
prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému 
zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku 
vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
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Existuje relevantná štúdia 
uskutočniteľnosti13 ? (áno/nie) 

N/A 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 
dostupná na internete , uveďte jej 
názov a internetovú adresu, kde je 
štúdia zverejnená 

N/A 

V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti 
nie je  dostupná na internete, uveďte 
webové sídlo a termín, v ktorom 
predpokladáte jej zverejnenie 
(mesiac/rok) 

N/A 

 

                                                           
13  Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

