PRÍLOHA

PREHĽAD PLNENIA
STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INTEGRÁCIU RÓMOV DO ROKU 2020
ZA ROK 2016

Akčný plán pre D.2.1 oblasť vzdelávania
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa
A) Kapacita materských škôl v
obciach s výrazným zastúpením detí
z MRK

1.1.1 Rozšíriť kapacity
existujúcich materských
škôl v obciach pre deti
z MRK, ktoré
neabsolvovali
predprimárne
vzdelávanie
1.1 Zvýšiť
dostupnosť a
reálnu účasť detí
z MRK na
predprimárnom
vzdelávaní v
materských
školách

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

2016
2017
2018

MV SR

OP ĽZ PO6
(ŠC 6.1.2)

6 507 125,82

ŠR

765 544,21

prijímatelia

382 772,11

0

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

2016
2017
2018

(MV SR/
USVRK)

MŠVVaŠ SR
(MV SR/
USVRK)

ŠR

OP ĽZ PO 1

45 559 000,00

783 258,00

1 535 941,50
97 772,27 *

C) Počet postavených materských
škôl v obciach s prítomnosťou MRK

C) 0

ŠR

271 048,50

SEP MV SR/
OI MRK

je v riešení

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

B) nesleduje sa

56

Opis plnenia/ komentár

Výzva MŠ A - Výzva zameraná na výstavbu a
rekonštrukciu MŠ -OPLZ-PO6-SC612-2016-1a
http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financnyprispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbua-rekonstrukciu-ms-oplz-po6-sc612-2016-1a
Výzva MŠ B - Výzva zameraná na výstavbu a
rekonštrukciu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financnyprispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbua-rekonstrukciu-ms-oplz-po6-sc612-2016-1b
*nesleduje sa na úrovni SO MV SR

E) *

A) 9656
priemerný
mesačný počet
dotácií

2

Stav
plnenia

D) 0

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

Počet pedagogických asistentov v
materských školách navštevovaných
deťmi z MRK

Zdroj dát /
overenie

A) *

B) 0

D) Počet renovovaných materských
škôl v obciach s prítomnosťou MRK

MPSVR SR
2016
2017

Dosiahnutá
hodnota

B) Kapacita podporovaných zariadení
starostlivosti o deti alebo vzdelávacej
infraštruktúry

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

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

Plánovaná
hodnota

ÚPSVaR
(RSD PRO)

SŠFEÚ
MPC
SFR

splnená /
plní sa
priebežne

je v riešení

Priemerný mesačný počet detí s dotáciou na
podporu výchovy k plneniu školských povinností 2668.
Priemerný mesačný počet detí s podporou
výchovy k stravovacím návykom - 6988.
Čerpanie finančných prostriedkov pozostáva
z dotácie na školské potreby spolu v sume
88 578 eur; a dotácie na stravu spolu v sume
694 680 eur.
Pri dotácii na podporu výchovy k plneniu
školských povinností sú uvedené priemerné počty
len za predškolské zariadenia, kde nie sú uvedené
počty so zlúčených MŠ + ZŠ, nakoľko v
informačnom systéme riadenia sociálnych dávok
(RSD PRO) nie je uvedený vzdelávací stupeň.

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ, ktorej
gestorom je MŠVVaŠ SR sa realizuje od februára
2017 národný projekt Škola otvorená
všetkým (prijímateľ MPC, alokácia celého
projektu 25 400 343,00 EUR – zdroj ESF),
súčasťou ktorého je podpora pedagogických
asistentov v MŠ (50 MŠ x 1-2 asistenti (podľa
počtu tried MŠ)).
*údaj k 7.4.2017.

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

2016
2017
2018

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

2016
2017
2018

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MV SR
(MV SR/
USVRK)

MŠVVaŠ SR

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

OP ĽZ PO5
(ŠC 5.1.1)

202 419,00

ŠR

35 721,00

ŠR

67 200,00

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

0

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

216 626,00*

A) Počet realizovaných programov
kontinuálneho vzdelávania
zameraných na výchovu a
vzdelávanie detí z MRK/SZP
B) Počet absolventov realizovaných
programov

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

0

Zdroj dát /
overenie

MV SR/
USVRK

Stav
plnenia

je v riešení

A) 8
MPC
B) 482

splnená /
plní sa
priebežne

Opis plnenia/ komentár

MV SR/USVRK pripravuje zámer Národného
projektu z Prioritnej osi 5 OP ĽZ, ktorý zabezpečí
pedagogických asistentov do materských škôl v
150 obciach v rámci tzv. „Take away“ balíka.
Schválenie projektového zámeru a spustenie
projektu sa predpokladá v roku 2017.

NP PKR – národný projekt Profesijný
a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Programy kontinuálneho vzdelávania:
(v zátvorke je počet účastníkov/absolventov)
-Metódy a formy práce podporujúce rozvoj
kritického myslenia u žiakov zo SZP (162/130);
-Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo
SZP (111/96);
-Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a
žiakov zo SZP s dôrazom na rozvíjanie
psychomotorických schopností a zručností
(121/83);
-Spolupráca školy a rodiny žiakov MRK (22/18);
-Rómsky jazyk v edukácii (74/74);
-Multikultúrnou výchovou proti predsudkom
a rasizmu (23/21);
-Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v
edukačnom procese (44/41).
NP MRK 1 – program kontinuálneho vzdelávania
„Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom
procese“ (22/19).
*Realizácia národných projektov bola ukončená v
roku 2015. Uvedená hodnota čerpaných zdrojov
sa vzťahuje na aktivity MPC v roku 2016
zamerané na vzdelávanie PZ a OZ.
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Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

1.3 Podporovať
vytváranie a
poskytovanie
variabilných
programov ranej
starostlivosti a
predškolskej
prípravy pre
rodiny z MRK
2.1 Podporovať
realizáciu
ucelených
výchovnovzdelávacích
programov pre
žiakov z
MRK/SZP na
úspešné
absolvovanie
nižšieho
stredného
vzdelania počas
plnenia povinnej
školskej
dochádzky

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

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

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

2.1.1 Podporovať
realizáciu celodenného
výchovno-vzdelávacieho
systému v základných
školách

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

2016
2017
2018

2016
2017
2018

2016
2017
2018

(MV SR/
USVRK,
MPSVR SR,
MŠVVaŠ SR)

MŠVVaŠ SR
(MV SR/
USVRK)

MŠVVaŠ SR

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

OP ĽZ PO 5
( ŠC 5.1.1)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

A) Počet programov ranej
starostlivosti zameraných na rodičov
a deti z MRK

11 193 010,85
0

ŠR

OP ĽZ PO 1

1 975 237,21

A) Počet škôl realizujúcich celodenný
výchovno-vzdelávací systém

271 498,50
47 911,50

OP ĽZ

170 000,00

ŠR

20 000,00

prijímatelia

10 000,00

B) Počet lokalít, v ktorých sa realizujú
programy ranej starostlivosti pre
rodičov a deti z MRK
C) Počet detí z MRK, ktoré
absolvovali minimálne jeden rok v
podporených materských školách

97 772,27 *
ŠR

Definícia ukazovateľa

B) Počet žiakov zapojených do
celodenného výchovnovzdelávacieho systému

A) Počet žiakov zapísaných do
programov na získanie nižšieho
stredného odborného vzdelania
N/A*
B) Počet absolventov nižšieho
sekundárneho vzdelania
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Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

A)

0

B)

0

C)

0

Zdroj dát /
overenie

MV SR/
USVRK

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

je v riešení

MV SR/USVRK pripravuje zámer Národného
projektu z Prioritnej osi 5 OP ĽZ, ktorý zaraďuje aj
prípravu rodín z MRK v tejto oblasti v 150 obciach
v rámci tzv. „Take away“ balíka. Schválenie
projektového zámeru a spustenie projektu sa
predpokladá v roku 2017.

A) 1 928 (počet
evidovaných ŠKD
v školskom roku
2015/2016)
SŠFEÚ

je v riešení

B) 11 532 (počet
detí zo SZP
v školskom roku
2015/2016
v ŠKD)

* údaj k 7.4.2017.

A) 2054
(k 15.09.2016)
B) 867
(za šk. rok
2015/2016)

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ, ktorej
gestorom je MŠVVaŠ SR, sa realizuje od februára
2017 národný projekt Škola otvorená všetkým
(prijímateľ MPC, alokácia celého projektu 25 400
343,00 EUR – zdroj ESF), súčasťou ktorého je
podpora celodenného výchovného systému na ZŠ
(130 ZŠ).

SŠFEÚ

je v riešení

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ, ktorej
gestorom je MŠVVaŠ SR je zahrnutý v rámci
aktivít výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s
názvom NedisKVALIFIKUJ SA! (alokácia 15 mil.
EUR) aj typ aktivity „podpora vzdelávacích
programov na doplnenie základného a/alebo
nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy
druhej šance), stimulovanie pokračovania v
štúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania.“
Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola
prebehol 20.3.2017 a výzva je v súčasnosti v
procese konania o žiadostiach a vzhľadom na to
nie je ešte možné uviesť, aký počet projektov
obsahuje uvedenú aktivitu, resp. aký počet
projektov bude schválený (skladba aktivít a
cieľovej skupiny je v kompetencii žiadateľa).
Termín uzávierky druhého hodnotiaceho kola je
stanovený na 26.6. 2017.
*Výzva je v procese konania o žiadosti.

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

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

2.2.3 Vypracovať a
sprístupniť metodické
postupy pri poskytovaní
vzdelávania na získanie
nižšieho sekundárneho
vzdelania

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

3.1.1 Legislatívne
upraviť adresnejšiu
podporu výchovy a
vzdelávania žiakov zo
SZP

Termín

2016
2017
2018

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MŠVVaŠ SR

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

ŠR

Hodnota
alokovaných
zdrojov

170 000,00

Hodnota
čerpaných
zdrojov

2 300,00

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

A) Počet realizovaných kontrol a
kontrolovaných subjektov
poskytujúcich vzdelávanie na
získanie stupňa nižšieho stredného
odborného vzdelania
B) Zistenia z kontrolnej činnosti

2016

MŠVVaŠ SR

x

0

Vypracované metodické postupy

A) Počet žiakov zo SZP, na ktorých
bol príspevok poskytnutý
2016

MŠVVaŠ SR

x

0
B) Výška príspevku na jedného žiaka
zo SZP

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

splnená /
plní sa
priebežne

V školskom roku 2015/2016 Štátna školská
inšpekcia vykonala komplexné inšpekcie v
praktických školách, ktoré zisťovali stav a úroveň
pedagogického riadenia, procesu a podmienok
výchovy a vzdelávania. Inšpekcie sa realizovali v
23 školách v 6 krajoch SR (okrem Bratislavského a
Žilinského). Školskí inšpektori skontrolovali 33 %
všetkých PŠ v SR. (Inšpekcie nadväzovali na KI v
PŠ v predchádzajúcom školskom roku, kedy
preverili 60 % škôl.)
Podrobné zistenia sú uvedené v Správe o stave a
úrovni pedagogického riadenia, procesu,
podmienok výchovy a vzdelávania v praktickej
škole v školskom roku 2015/2016 v SR. Sú
zverejnené aj na webovom sídle www.ssiba.sk
Link:
https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/us
erfiles/file/Dokumenty/SPRAVY/2016/151_KI_PS
_SR_2015_16.pdf

splnená /
plní sa
priebežne

MŠVVaŠ SR schválilo 30. 12. 2015 pod číslom
2015-17815/63477:4-10A0 s platnosťou od 1. 2.
2016 „Rámcové učebné plány a vzdelávacie
štandardy vzdelávania na získanie nižšieho
stredného vzdelania podľa § 30 ods. 5 a § 42 ods.
4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školského zákona) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“, (dostupné na:
http://www.minedu.sk/ramcove-ucebne-plany-avzdelavacie-standardy-vzdelavania-na-ziskanienizsieho-stredneho-vzdelania/)

A) inšpekcie v 23
školách
OK
ŠŠI
B) 1

Rámcové učebné
plány a
vzdelávacie
štandardy
vzdelávania na
získanie nižšieho
stredného
vzdelania

SRŠ

A) 11 532*
B) 109 eur

Eduzber

splnená /
plní sa
priebežne

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu
a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia môže prideliť MŠVVaŠ SR z kapitoly
MŠVVaŠ SR a z kapitoly MV SR podľa § 4e ods.1
zákona č. 597/2003 Z. z.
Príspevok sa poskytuje základným školám len na
žiakov, ktorí majú vyjadrenia CPPPaP a sú
zaradení v bežnej triede základnej školy.
*Počet žiakov k 15.09.2016 zo SZP podľa
Eduzberu: 11 532. Eduzber vo vzťahu k žiakom zo
SZP prebieha aj v novembri. Počet žiakov zo SZP
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Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

november 2016: 3 053

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

2016
2017
2018

OP ĽZ PO1
MŠVVaŠ SR

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

53 947 526,30

ŠR

6 346 767,80

prijímatelia

3 173 383,90

97 772,27 *

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

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

2016
2017
2018

MŠVVaŠ SR
(MV SR/
USVRK)

ŠR

100 000,00
250 110,00

prijímatelia

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

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

5 263,00
B) Počet škôl a žiakov zapojených do
programov

1

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ, ktorej
gestorom je MŠVVaŠ SR sa realizuje od februára
2017 národný projekt Škola otvorená
všetkým (prijímateľ MPC, alokácia celého
projektu 25 400 343,00 EUR – zdroj ESF),
súčasťou ktorého je podpora asistentov učiteľa a
odborných zamestnancov na školách.
A) 1 728

B) 2 438

SFR
SRŠ

je v riešení

A) 3
B) 774 škôl,
z celkového
počtu 161 394
žiakov bolo zo
SZP 32 534
žiakov

MPC
MŠVVaŠ SR

splnená /
plní sa
priebežne

Zároveň 30/12/2016 bola v rámci prioritnej osi
Vzdelávanie OP ĽZ vyhlásená výzva na
predkladanie ŽoNFP s názvom V základnej škole
úspešnejší s alokáciou 20 mil. eur, ktorá je
zameraná na podporu inklúzie v ZŠ
prostredníctvom pôsobenia asistentov učiteľa a
odborných zamestnancov. 1
Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola
prebehol 24. 4. 2017 a od tohto termínu začalo
konanie o žiadostiach. Termín uzávierky druhého
hodnotiaceho kola je stanovený na 8. 6. 2017.
* údaj k 7.4.2017.

V rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR prioritnou
oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k
vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a
zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi
spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo SZP
o vzdelávanie.
Ďalšou oblasťou podpory sú:
• aplikácie nových foriem a metód vzdelávania
najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti
vo vyučovacom procese,
• inovácia metód vzdelávania so zameraním na
využívanie IKT vo vyučovacom procese a inovácia
didaktických prostriedkov na digitálne
vyučovanie,
• aktivity podporujúce interkultúrne prostredie,
• aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.
Realizované boli 3 projekty

Na základe výzvy kódu OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vyhlásenej MŠVVŠ SR v postavení SO pre OP ĽZ zo dňa 30.12.2016 je alokovaná čiastka 50 000 000,00 EUR (z toho 48 500 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 EUR pre viac
rozvinutý región.
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Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

1. ROCEPO - Aplikovaný výskum zameraný na
pozorovanie práce učiteľov pracujúcich so žiakmi
so SZP.
2. Prieskum zameraný na zistenie postavenia
dieťaťa/žiaka zo sociálne znevýhodneného
prostredia v základnej škole
3. MŠVVaŠ SR – rozvojový projekt Podpora
výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia v základných školách.
V 1. v aplikovanom výskume bolo zapojených 12
ZŠ. V prieskume bolo zapojených 774 ZŠ,
z celkového počtu 161 394 žiakov bolo zo SZP
32 534 žiakov.
Predložených bolo 47 projektov. Komisia
odporučila schváliť 15 projektov podľa
hodnotenia členov komisie v celkovej sume
33 484 eur.
Hodnota čerpaných zdrojov - 216 626,00
(aplikovaný výskum MPC) a 33 484,00
(rozvojový projekt MŠVVaŠ SR).

A) Počet realizovaných externých
hodnotení
3.2.3 Zabezpečiť externé
hodnotenie úrovne
vedomostí a zručností
žiakov zo SZP
z matematiky
a vyučovacích jazykov v
5. a 9. ročníku
základných škôl

2016
2017
2018

B) Počet externe hodnotených žiakov
zo SZP v jednotlivých hodnoteniach
MŠVVaŠ SR

ŠR

316 368,00

13 959,00

C) Podiel žiakov zo SZP na celkovom
počte externe hodnotených žiakov v
jednotlivých hodnoteniach
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A) Matematika:
45 286 žiakov;
Slovenský jazyk a
literatúra: 42 381
žiakov;
B) Matematika:
1 497 žiakov zo
SZP;
Slovenský jazyk a
literatúra: 1 357
žiakov zo SZP;
C) Matematika:
3,3%;
Slovenský jazyk
a literatúra: 3,2%

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 52016.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 92016 .
SRŠ
NUCEM

splnená /
plní sa
priebežne

NUCEM uvádza výsledky z najmenej rozvinutých
okresov (podľa Zákona č.336/2015 o podpore
najmenej rozvinutých okresov).
Len jeden z týchto okresov dosiahol priemernú
úspešnosť aj s jej dolnou hranicou nad národným
priemerom. Zostávajúcich 11 okresov dosiahlo
priemernú úspešnosť aj s jej hornou hranicou
pod národným priemerom.

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

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

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

Aktivita

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

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

4.1.3 Podporovať
rovesnícke, mentorské a
tútorské programy pre
žiakov z MRK/SZP
zamerané na prípravu
na štúdium na stredných
školách a na zlepšovanie
vzdelávacích výsledkov
počas štúdia

Termín

2016
2017
2018

2016
2017
2018

2016
2017
2018

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MŠVVaŠ SR

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

ŠR

Hodnota
alokovaných
zdrojov

134 400,00

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

216 626,00

Definícia ukazovateľa

A) Počet programov kontinuálneho
vzdelávania
B) Počet absolventov programov

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

A) 37
SRŠ
MPC
B) 9094

Test školskej
pripravenosti na
individuálnu
administráciu;
MŠVVaŠ SR

ŠR

OP ĽZ PO 5
(ŠC 5.1.1)
MV SR

ŠR
prijímatelia

316 368,00

32 766,94

Vypracované metodické postupy

A) Počet realizovaných programov
425 000,00
50 000,00
25 000,00

B) Počet zapojených žiakov z MRK
0
C) Počet osôb z MRK s nižším
stredným alebo nižším stredným
odborným vzdelaním

8

Metodická
informácia pre
odborných
zamestnancov
poradenských
zariadení.

SRŠ

Stav
plnenia

splnená /
plní sa
priebežne

splnená /
plní sa
priebežne

C) N/A*

Do procesu vzdelávania sa v roku 2016 zapojilo
2 276 PZ a OZ škôl a školských zariadení v 37
akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré
boli zamerané na zohľadňovanie špecifických
výchovno-vzdelávacích potrieb a zlepšovanie
vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP.
Vzdelávanie úspešne absolvovalo 9 094 PZ a OZ
škôl a školských zariadení.

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a
patopsychológie bol vytvorený Test školskej
pripravenosti na individuálnu administráciu.
Testový súbor bol vyrobený a distribuovaný do
poradenských zariadení; pre psychológov boli
pripravené informačné semináre. Testový súbor
obsahuje: príručku, záznamové hárky, testový
materiál; vypracovaná bola tiež informačná
brožúrka o školskej pripravenosti pre rodičov.
Ďalej vypracoval metodický postup pod názvom
Metodická informácia pre odborných
zamestnancov poradenských zariadení, ktorá je
vyvesená na stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk
link:
https://www.minedu.sk/data/files/5854_metodic
ka_informacia_k_usmerneniu_szp.pdf

A) N/A*
B) 0

Opis plnenia/ komentár

SEP MV SR/
OI MRK

je v riešení

Pripravuje sa výzva na DOP – mentoring, tútoring,
štipendiá
* Nesleduje sa na úrovni SO MV SR

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

4.2.1 Skvalitniť
poskytovanie
kariérového
poradenstva pre žiakov
stredných škôl z
MRK/SZP v spolupráci s
mimovládnymi
organizáciami a
zamestnávateľmi.
4.2 Skvalitniť
výchovu a
vzdelávanie
žiakov z
MRK/SZP na
stredných
školách

4.2.2 Realizovať
programy kontinuálneho
vzdelávania pre
pedagogických a
odborných
zamestnancov stredných
škôl zamerané na
zlepšovanie vzdelávacích
výsledkov žiakov z
MRK/SZP a na
spoluprácu s rodinami

Termín

2016
2017
2018

2016
2017
2018

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

A) Počet podporených projektov
kariérového poradenstva
MŠVVaŠ SR

ŠR

316 368,00

0
B) Počet klientov kariérového
poradenstva

MŠVVaŠ SR

ŠR

67 200,00

N/A*

A) Počet programov kontinuálneho
vzdelávania
B) Počet absolventov programov

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

A) 0
B) 0

A) 6
B) 445

SRŠ
MPC

SRŠ
VÚDPaP
MPC
ŠIOV

je v riešení

splnená /
plní sa
priebežne

Opis plnenia/ komentár

V roku 2016 MPC nerealizovalo projekty
kariérového poradenstva, vzhľadom na nízky
záujem.

Počet programov v rámci NP PKR (v zátvorke
uvádzame počet absolventov): 6
-Metódy a formy práce podporujúce rozvoj
kritického myslenia u žiakov zo SZP (130) ,
- Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo
SZP (96) ,
- Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a
žiakov zo SZP s dôrazom na rozvíjanie
psychomotorických schopností a zručností (83) ,
- Rómsky jazyk v edukácii (74) ,
-Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a
rasizmu (21) ,
- Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v
edukačnom procese (41).
* Realizácia národného projektu bola oficiálne
ukončená v roku 2015.

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

4.3.3 Poskytovať
motivačné štipendiá
žiakom v odboroch
vzdelávania zaradených
do zoznamu odborov s
nedostatočným počtom
absolventov

5.1 Zvýšiť
kvalifikovanosť
vyučovania
rómskeho jazyka,
literatúry a reálií

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

A) 101 534€
2016
2017
2018

A) Celkový objem poskytnutých
štipendií
MŠVVaŠ SR

ŠR

47 706,57
B) Výška poskytnutého štipendia na
jedného žiaka

MŠVVaŠ SR
2016

60 000,00

(MV SR/
USVRK)

x

Počet pedagogických zamestnancov
kvalifikovaných na vyučovanie
rómskeho jazyka a literatúry
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B) priemerná
výška štipendia
je
35,56 € na žiaka

SFR

SVŠ
OLAP
SRŠ

splnená /
plní sa
priebežne

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje
podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom
vzdelávania príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

je v riešení

V roku 2016 začalo MŠVVaŠ SR v spolupráci s
USVRK a inštitútom romologických štúdii UKF v
Nitre pripravovať akreditačný spis na vytvorenie a
schválenie nového študijného odboru romológia
pre univerzitné vzdelávanie. Po schválení
takéhoto študijného odboru a implementácii na
konkrétnej univerzite sa vytvoria predpoklady pre
otvorenie pedagogického študijného programu
pre prípravu učiteľov rómskeho jazyka.

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

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

5.1.3 Zabezpečiť tvorbu
a vydávanie učebníc a
metodických materiálov
v rómskom jazyku

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

Termín

2016
2017
2018

2016

2016
2017
2018

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

ŠR

ŠR

ŠR

Hodnota
alokovaných
zdrojov

67 200,00

55 200,00

60 000,00

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

3 838,65

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

56 700,00

17 300,00

Počet vydaných a objednaných
učebníc v rómskom jazyku

Vypracované učebné texty a
metodiky

10

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

74

SRŠ
MPC

6 vydaných
a 5750
objednaných
učebníc

Rómska kultúra
pre SŠ;
Dejepisná
čítanka (Pátrame
po minulosti
Rómov).

OVO
ŠPÚ

OVO
SRŠ
ŠPÚ

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

splnená /
plní sa
priebežne

V roku 2016 MPC realizovalo pre pedagogických
zamestnancov vzdelávanie v akreditovanom
vzdelávacom programe Rómsky jazyk v edukácii.
Vzdelávania sa zúčastnilo a úspešne ho
absolvovalo 74 pedagogických zamestnancov.

splnená /
plní sa
priebežne

ŠPÚ v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre
pedagogických zamestnancov základných škôl za
účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií
vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“
pripravil limitovanú edíciu publikácií so
zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru.
Bolo vydaných 6 publikácií v printovej a
elektronickej podobe.
Objednaných bolo 5 750 učebníc.
Vydané publikácie:
-Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku;
-Rómsko - slovenská čítanka;
-Rómsko - slovenská čítanka - pracovný zošit;
-Amari Romaňi Čhib/Naša rómčina;
-Amari Romaňi Čhib/Naša rómčina - pracovný
zošit;
-Dejepisná čítanka (Pátrame po minulosti
Rómov);
-Rómsko-slovenský-slovensko-rómsky slovník;
-Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie na
školách;
-Zborník z medzinárodnej konferencie.
Projektová aktivita bola financovaná z
Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.

je v riešení

ŠPÚ v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre
pedagogických zamestnancov základných škôl za
účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií
vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“
pripravil limitovanú edíciu publikácií so
zameraním na rómsku kultúru.
Boli vydané 2 publikácie v printovej a
elektronickej podobe, objednaných 2 250
učebníc.
Projektová aktivita bola financovaná z
Finančného mechanizmu Európskeho

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.

5.2 Posilniť
finančné,
materiálne a
personálne
kapacity
stredných škôl
vyučujúcich
rómsky jazyk,
literatúru a reálie

6.1 Zabezpečiť
objektívne a
kultúrne citlivé
posudzovanie
špeciálnych
výchovnovzdelávacích
potrieb žiakov z
MRK

5.2.1 Vyhodnotiť
podmienky
poskytovania a kvalitu
výchovno-vzdelávacieho
procesu v existujúcich
stredných školách
vyučujúcich rómsky
jazyk a reálie s návrhom
ich udržateľného
financovania v rámci
systému národnostného
školstva

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

6.1.3 Upraviť postup a
metodiku pri získavaní
informovaného súhlasu
zákonného zástupcu
dieťaťa na jeho
zaradenie do špeciálnej
školy alebo špeciálnej
triedy základnej školy
6.1.4 Realizovať kontrolu
vykonávania
diagnostických vyšetrení
v školských zariadeniach
výchovného

2016
2017

2016
2017
2018

ŠR

20 900,00

prijímateľ

1 100,00

MV SR/USVRK

0

A) Počet realizovaných kontrolných
diagnostických vyšetrení

MŠVVaŠ SR
(MV SR/
USVRK)

ŠR

316 368,00

16 300,00

MV SR/USVRK
2016

x

MŠVVaŠ SR

ŠR

316 368,00

6 400,00

0

B) Počet žiakov preradených do
základných škôl na základe
kontrolných diagnostických vyšetrení

A) Počet realizovaných kontrol a
kontrolovaných subjektov
vykonávajúcich diagnostikovanie
B) Zistenia z kontrolnej činnosti
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je v riešení

splnená /
plní sa
priebežne

V školskom roku 2015/2016 bolo
34 kontrolovaných ZŠ v ktorých sa vzdelávajú
integrovaní žiaci, okrem toho 489 (4%) žiakov
so ŠVVP. Počet integrovaných žiakov
so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
ktorí boli súčasne žiakmi zo SZP predstavoval 7%.
V 3 kontrolovaných subjektoch ŠZŠ
sa v školskom roku 2015/2016- 4 žiaci
vzdelávali v rozpore so zákonom.
Štátna školská inšpekcia vykonala 11 tematických
inšpekcií v 4 krajoch SR (Prešovskom,
Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom) s cieľom
zistiť stav poskytovania odbornej činnosti v
školských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie, a to v 10 centrách špeciálnopedagogického poradenstva a v 1 centre
pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie.

MV SR/
USVRK

je v riešení

Za účelom plnenia uvedenej aktivity
splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity zahájil rokovanie s MŠVVaŠ SR na
úrovni štátneho tajomníka. V roku 2017 sa
pokračuje v napĺňaní aktivity.

OK
ŠŠI

splnená /
plní sa
priebežne

A) 34
kontrolovaných škôl

Upravená metodika na získavanie
informovaného súhlasu

(MŠVVaŠ SR)

2016
2017
2018

Vypracovaná analýza

USVRK v roku 2016 zriadil pracovnú skupinu
Jednotka pre oblasť vzdelávania, ktorá sa zaoberá
podmienkami a kvalitou
poskytovania výchovnovzdelávacieho procesu. V
roku 2017 sa pokračuje v napĺňaní aktivity.

MV SR/
USVRK

OK
ŠŠI

B)

0

A) 11 inšpekcii

B) zistenia v
komentári

ŠŠI vykonala 11 tematických inšpekcií v 4 krajoch
SR (Prešovskom, Nitrianskom, Trenčianskom,
Žilinskom) s cieľom zistiť stav poskytovania
odbornej činnosti v školských zariadeniach

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

poradenstva a prevencie

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

výchovného poradenstva a prevencie, a to v 10
centrách CŠPP a v 1 centre CPPPaP.
Primárnym nedostatkom poradenských centier sa
javili nepostačujúce úväzky odborných
zamestnancov vzhľadom na množstvo klientov
zariadení, resp. časové nároky jednotlivých
výkonov so širokou problematikou.
Podrobné zistenia: Väčšina odborných
zamestnancov poradenských zariadení spĺňala
kvalifikačné predpoklady na výkon svojich funkcií.
Z 58 odborných zamestnancov (21 psychológov,
19 špeciálnych pedagógov, 14 logopédov, 2
sociálni pedagógovia, 2 liečební pedagógovia) 5
nespĺňali kvalifikačné predpoklady na školského
logopéda. Traja riaditelia zariadení nespĺňali
funkčné predpoklady na výkon svojich funkcií.
Odborná činnosť 11 kontrolovaných zariadení sa
v 4 neuplatňovala podľa platného štatútu
zariadenia. Tieto poradenské zariadenia
vykonávali len orientačné špeciálno-pedagogické
a logopedické vyšetrenia, ktoré vykazovali ako
komplexné vyšetrenia so stanovením diagnózy u
všetkých detí rôznych vekových kategórií,
neposkytovali poradenskú a osvetovú činnosť,
alebo nespolupracovali so zákonnými zástupcami
klientov. Jedno CŠPP poskytovalo logopedické
intervencie bez logopedickej spôsobilosti 1 CŠPP
realizovalo odbornú činnosť bez dohľadu
uvádzajúceho odborného zamestnanca s
potrebnou kvalifikáciou, používalo nevhodné
špeciálno-pedagogické diagnostické metódy,
zaraďovalo klientov do odbornej starostlivosti
pred stanovením diagnózy. Niektoré poradenské
zariadenia neviedli prehľadnú evidenciu klientov
alebo neevidovali kompletnú dokumentáciu v
zmysle platnej legislatívy, správy z diagnostických
vyšetrení boli málo výpovedné, bez
kvalitatívneho zhodnotenia výkonov a
konkrétnych odporúčaní.
Poradenské centrá Prešovského kraja (6)
nevykonávali diagnostiku a rediagnostiku žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa
odporúčaných diagnostických metód, správne
nesituovali načasovanie opakovanej
diagnostiky. Jedno súkromné CŠPP
nezabezpečovalo špeciálno-pedagogickú činnosť
minimálne 2 špeciálnymi pedagógmi.
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Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

Na základe zistených závažných nedostatkov
podala hlavná školská inšpektorka MŠVVaŠ SR
návrhy na vyradenie 2 súkromných CŠPP zo Siete
škôl a školských zariadení SR. Jedno súkromné
CŠPP bolo vyradené zo siete ku dňu 31. 05. 2016,
druhé súkromné CŠPP, je t. č. v správnom konaní
vo veci vyradenia zo Siete škôl a školských
zariadení SR. Ďalšie 2 poradenské zariadenia boli
vyradené zo siete na žiadosť zriaďovateľa.
Výrazne pozitívne zistenia:
systematické vzdelávanie odborných
zamestnancov (semináre, prednášky, kurzy,
rozširujúce štúdium, spolupráca s inými
odborníkmi, samoštúdium a i.)

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

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

2016
2017
2018

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

2016
2017
2018

A) Hodnotiace správy
MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

x

ŠR

B) Sprístupnené modely, metodiky a
príklady dobrej praxe

300 000,00

97 772,27 *

Podpora systému kontinuálnej
podpory
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A)12
B)3

Existencia
v rámci NP Škola
otvorená
všetkým

SRŠ
MPC

SRŠ
MPC

splnená /
plní sa
priebežne

je v riešení

V školskom roku 2015/2016 bol realizovaný
aplikovaný výskum v oblasti využívania učebného
textu učiteľmi pracujúcimi so žiakmi zo SZP v 4. a
5. ročníku vo vybraných ZŠ. Pozorovania boli
zamerané na zisťovanie vhodnosti výberu
učebného textu, metód a foriem práce učiteľmi,
ktorí vyučujú žiakov zo SZP. Zber dát sa realizoval
priamym pozorovaním žiakov na vyučovacích
hodinách v 12 základných školách. Hodnotiace
správy sú z týchto škôl.
- Metodika inkluzívneho vzdelávania je na
stránkach ŠPÚ www.statpedu.sk (Metodika
podporujúca inklúziu na školách).
- Metodická príručka - Pedagogický model
inkluzívneho vzdelávania v základných školách je
na stránke NP PRINED http://www.prined.sk/
- Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre
potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy
je na stránke NP MRK2 http://www.npmrk2.sk/
Výsledky z pozorovania činnosti učiteľa pri práci s
učebným textom sú dostupné na internetovej
stránke RP MPC Prešov – ROCEPO
Link:
http://www.rocepo.sk/modules/mydownloads

V súčasnosti je zabezpečovaná metodická
podpora školám prostredníctvom národného
projektu Škola otvorená všetkým, začali sa
inštruktáže k tvorbe inkluzívnych tímov (tímy sú
tvorené učiteľmi MŠ a ZŠ , pedagogickými
asistentmi aj odbornými zamestnancami

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

(špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni
pedagógovia).
Cieľom NP je prostredníctvom podpory
inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením
profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Trvanie projektu je naplánované do roku 2020.
V roku 2017 MPC ROCEPO uskutoční
komparatívnu analýzu zistení o postavení
dieťaťa/žiaka zo sociálne znevýhodneného
prostredia (SZP) vo výchovno-vzdelávacom
systéme v SR, ako aj hospitačné pozorovania
učiteľov pri práci s deťmi a žiakmi zo SZP a deťmi
a žiakmi zo SZP z marginalizovaných rómskych
komunít a na základe analýzy výsledkov navrhne
odporúčania na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu.
* údaj k 7.4.2017.

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

2016
2017
2018

OP ĽZ PO1

9 875 224,35

ŠR

1 742 686,65

MŠVVaŠ SR

97 772,27 *

Podpora finančného mechanizmu
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Existencia v
rámci prioritnej
osi Vzdelávanie
OP ĽZ

SFR
SŠFEÚ

je v riešení

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ, ktorej
gestorom je MŠVVaŠ SR sa realizuje od februára
2017 národný projekt Škola otvorená
všetkým (prijímateľ MPC, alokácia celého
projektu 25 400 343,00 EUR – zdroj ESF),
súčasťou ktorého je podpora
programov inkluzívneho vzdelávania na MŠ a ZŠ.
* údaj k 7.4.2017.

Akčný plán pre D.2.2. oblasť zamestnanosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

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

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

ÚPSVaR
2016
2017
2018

(MŠVVaŠ SR,
MPSVR SR,
úrady PSVaR,
školy)

x

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

15

1000
(pre každý
rok)

*

MPSVR SR
SRŠ
MŠVVaŠ SR

splnená /
plní sa
priebežne

Opis plnenia/ komentár

MPSVR SR: Žiaci a ich zákonní zástupcovia sú
cieľovou skupinou rezortu MŠVVaŠ.
*Pozn.: Táto informácia platí všeobecne, nie len
pre žiakov z MRK, ktorých v rámci štatistického
vykazovania nie je možné špecifikovať.
Informačný systém služieb zamestnanosti
neumožňuje vyčísliť hodnoty iba za UoZ z
prostredia MRK. UoZ nie sú evidovaní v
informačnom systéme podľa etnickej príslušnosti
ale len podľa niektorej z národností žijúcej na
území SR, ak si to v žiadosti o sprostredkovanie
zamestnania vôbec uvedú. „V zmysle § 42 ods. 2
písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o z mene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)
v rámci informačných a poradenských služieb
(IPS) poskytujú poradenstvo pri voľbe povolania
žiakom ZŠ, SŠ a ich zákonným zástupcom, medzi
ktorými sú aj príslušníci MRK. IPS pri voľbe
povolania boli v roku 2016 poskytnuté 20 234
žiakom, z toho bolo 9 233 žiakov ZŠ (45,64 %) a
11 000 žiakov SŠ (54,36 %). Tieto služby boli
poskytnuté 485 školám, z toho bolo 278 ZŠ a 207
SŠ. Pre žiakov ZŠ a SŠ boli v rámci IPS pri voľbe
povolania na veľtrhu práce Job Expo 2016 a
medzinárodnej burze práce European Job Days
zorganizované interaktívne prednášky zamerané
na poradenstvo týkajúce sa výberu vhodného
povolania, resp. voľby vhodnej strednej školy a
poradenstvo týkajúce sa orientácie na trhu práce.
Prednášok, ktoré boli určené žiakom ZŠ, sa
zúčastnilo 201 žiakov zo 4 škôl. Na prednáškach
určených žiakom SŠ sa zúčastnilo 279 žiakov z 8
škôl. V rámci IPS pri voľbe povolania boli v roku
2016 organizované burzy informácií pre žiakov
ZŠ. Ich hlavným cieľom bolo najmä zvýšenie
záujmu o remeselné druhy povolaní a súčasne
riešenie problému s ich nedostatkom na trhu
práce. Zrealizovaných bolo 23 búrz informácií,
ktoré zorganizovalo celkovo 19 úradov. Búrz
informácií sa v roku 2016 zúčastnilo celkovo 162
ZŠ a 8 643 žiakov ZŠ. Na burzách informácií sa
prezentovalo celkom 287 SŠ a 129

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

zamestnávateľov.
MŠVVaŠ SR: Skvalitnenie rozhodovania žiakov z
MRK ohľadom voľby povolania prostredníctvom
poskytovania informačných a poradenských
služieb žiakom škôl a ich zákonným zástupcom
systémovo upravuje ustanovenie § 33 ods. 4
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Samosprávny kraj v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy zabezpečuje
informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov
o potrebách trhu práce a o možnostiach
odborného vzdelávania a prípravy v stredných
školách vo svojej územnej pôsobnosti.

MŠVVaŠ SR

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

2016

(zriaďovatelia
ZŠ a SŠ,
školy
realizujúce
programy
vzdelávania
druhej šance,
súkromné
nadácie)

OP ĽZ PO1

765 000,00

ŠR

90 000,00

prijímatelia

45 000,00

N/A*

Existencia programu (so
zabezpečeným finančným krytím) a
stanovenie kritérií pre možných
účastníkov programu
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1

1**

SRŠ

je v riešení

V rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP ĽZ, ktorej
gestorom je MŠVVaŠ SR je zahrnutý v rámci
aktivít výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s
názvom NedisKVALIFIKUJ SA! (alokácia 15 mil.
EUR) aj typ aktivity „podpora vzdelávacích
programov na doplnenie základného a/alebo
nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy
druhej šance), stimulovanie pokračovania v
štúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania.“
Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola
prebehol 20.3.2017 a výzva je v súčasnosti v
procese konania o žiadostiach a vzhľadom na to
nie je ešte možné uviesť, aký počet projektov
obsahuje uvedenú aktivitu, resp. aký počet
projektov bude schválený (skladba aktivít a
cieľovej skupiny je v kompetencii žiadateľa).
Termín uzávierky druhého hodnotiaceho kola je
stanovený na 26.6. 2017.
* Výzva je v procese konania o žiadosti.
**Existencia v rámci prioritnej osi Vzdelávanie
OP ĽZ.

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

OP ĽZ PO5
(ŠC 5.1.1)

510 000,00

ŠR

60 000,00

prijímatelia

30 000,00

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

100

N/A*

SEP MV SR/
OI MRK

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

MV SR

2016

(zriaďovatelia
ZŠ a SŠ,
školy
realizujúce
programy
vzdelávania
druhej šance,
súkromné
nadácie)

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

neplní sa

*Nesleduje sa na úrovni SO MV SR.

Opatrenie sa plní čiastočne. V rámci programu
Záruky pre mladých sa realizujú národné
projekty: Praxou k zamestnaniu, Absolventská
prax štartuje zamestnanie, Úspešne na trhu
práce.

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

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

2016
2017
2018

2016
2017
2018

ÚPSVaR

OP ĽZ PO2

25 500 000,00

(MPSVR SR)

ŠR

4 500 000,00

OP ĽZ PO3

N/A*

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

850 000,00

ÚPSVaR
ŠR

N/A*

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

150 000,00

1500
(v každom
roku)

200
(v každom
roku)

N/A*

Informačný
systém
služieb
zamestnano
sti

N/A*

informačný
systém
služieb
zamestnano
sti

je v riešení

je v riešení

*Informačný systém služieb zamestnanosti
neumožňuje vyčísliť hodnotu čerpaných zdrojov
iba na UoZ z prostredia MRK.
UoZ nie sú evidovaní v informačnom systéme
podľa etnika ale podľa niektorej z národností
žijúcej na území SR.
Nakoľko nie je vypracovaná metodológia, čím nie
je zabezpečené sledovanie rovnakých údajov
a následná porovnateľnosť pokroku.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
nevykazuje údaje o občanoch, ktorí sú z
prostredia MRK, z dôvodu absencie zadefinovania
okresov s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v
prostredí MRK. Ak tieto údaje budú zadefinované
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dokáže
zo štatistického systému vykázať údaje o
účastníkoch vzdelávania žijúcich v tomto
prostredí.

Opatrenie sa plní čiastočne. Rekvalifikácie UoZ sa
realizovali v roku 2016 formou projektu RE-PAS
ktorý je určený pre všetkých UoZ, vrátane
znevýhodnených na trhu práce, ktorí majú
problém pracovne sa uplatniť a potrebujú
flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce.
*Nakoľko nie je vypracovaná metodológia, čím
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Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

nie je zabezpečené sledovanie rovnakých údajov
a následná porovnateľnosť pokroku.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
nevykazuje údaje o občanoch, ktorí sú z
prostredia MRK, z dôvodu absencie zadefinovania
okresov s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v
prostredí MRK. Ak tieto údaje budú zadefinované
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dokáže
zo štatistického systému vykázať údaje o
účastníkoch vzdelávania žijúcich v tomto
prostredí.

MV SR
x

2016
(SIH)

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

MV SR
2016
(SIH)

OP ĽZ PO6
(ŠC 6.2.1)
ŠR
prijímatelia

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

Existencia finančného nástroja
určeného na podporu investícii do
sociálneho podnikania

1

1

SEP MV SR/
OI MRK

10
(pre rok 2016)

0

SEP MV SR/
OI MRK

splnená /
plní sa
priebežne

Dňa 14.03.2016 podpísalo MV SR Zmluvu
o financovaní so SZRB AM, a.s. a SIH, a.s. v sume
13 571 195,00 eur.
Pre bližšie info MV SR odporúča kontaktovať
SZRB AM, a.s.

je v riešení

* Ide o sumu 1. tranže, ktorú MV SR vyplatilo
SZRB AM, a.s.

1 275 000,00
150 000,00

2 883 878,94*

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

75 000,00
Opatrenie sa plní čiastočne. Umiestňovanie na
trh práce znevýhodnených UoZ s využitím
nástrojov AOTP sa v roku 2016 realizovalo
prostredníctvom národných projektov, napr. NP
vybrané aktívne opatrenia na trhu práce (VAOTP),
VAOTP 2, Cesta z kruhu nezamestnanosti, Šanca
na zamestnanie.

2016
2017
2018

ÚPSVaR

OP ĽZ PO3

12 750 000,00

(úrady
PSVaR)

ŠR

2 250 000,00

N/A*

Počet znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie, ktorí boli umiestnení
na trh práce prostredníctvom
nástrojov AOTP v okresoch s min. 15
% mierou obyvateľov žijúcich v
prostredí MRK
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2000
(pre 2016)
500
(pre 2017)
1000
(pre 2018)

N/A*

Informačný
systém
služieb
zamestnano
sti

je v riešení

*Informačný systém služieb zamestnanosti
neumožňuje vyčísliť hodnotu čerpaných zdrojov
iba na UoZ z prostredia MRK.
Nakoľko nie je vypracovaná metodológia, čím nie
je zabezpečené sledovanie rovnakých údajov
a následná porovnateľnosť pokroku.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
nevykazuje údaje o občanoch, ktorí sú z
prostredia MRK, z dôvodu absencie zadefinovania
okresov s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v
prostredí MRK. Ak tieto údaje budú zadefinované
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dokáže
zo štatistického systému vykázať údaje o

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

účastníkoch vzdelávania žijúcich v tomto
prostredí.

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

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

MV SR
2016
2017
2018

2016
2017
2018

(MV SR/
USVRK,
samosprávy)

MPSVR SR,
IA MPSVR SR
(samosprávy)

OP ĽZ PO5
(ŠC 5.1.2)

14 876 313,25

ŠR

2 625 231,75

OP ĽZ PO4

240 398,00

25 500 000,00
2 429 039,8

ŠR

4 500 000,00

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

A) 374
(pre 2016)
529
(pre 2017)
529
(pre 2018)

B) Počet obcí zapojených do NP

B) 150
(v každom
roku)

A) Počet terénnych sociálnych
pracovníkov a terénnych pracovníkov
zapojených do NP zamestnaných v
pracovnoprávnom vzťahu s
minimálne 24 mesačnou
perspektívou
B) Počet vykonávateľov služieb a
opatrení na účely sociálneho
začlenenia

A) Počet obcí zapojených do NP
MV SR
4.3. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie
NP komunitné centrá v mestách a v obciach
s prítomnosťou MRK prostredníctvom
realizácie ďalších NP ako i prostredníctvom
štátneho rozpočtu

2016
2017
2018

(MV SR/
USVRK
obce
MVO)

OP ĽZ PO5
(ŠC 5.1.2)
ŠR

9 754 668,00

A) 550
(v každom
roku)

MV SR/
USVRK

1 721 412,00
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splnená /
plní sa
priebežne

Plánovaná hodnota ukazovateľov bola dosiahnutá
na základe Oznámenia o možnosti zapojenia sa
do NP TSP I zverejneného koncom roka 2015.
Subjekty sa do projektu zapájali od februára
2016. V roku 2017 budú hodnoty ukazovateľov
navýšené prostredníctvom pripravovaného
Oznámenia o možnosti zapojiť sa do projektu pre
organizácie vykonávajúce sociálnu prácu
v prospech ľudí bez domova, ako aj
prostredníctvom navyšovania počtu TSP/TP v už
zapojených subjektoch a príp. zapojenia obcí
v tzv. zásobníku subjektov do projektu.

je v riešení

Dňa 28.09.2015 bolo prijaté uznesenie Komisie
pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre PO5 a
PO6, ktorým bol schválený návrh projektového
zámeru národného projektu "Komunitné centrá v
mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza".
V roku 2016 nezačal výkon činnosti komunitných
centier, nakoľko Rozhodnutie o schválení žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku pre predmetný NP bolo vydané dňa
16.2.2017. V rámci roka 2016 prebiehala príprava
na realizáciu národného projektu, projektovej
dokumentácie, metodických dokumentov a
spoluprácu s obcami a poskytovateľmi sociálnej
služby v komunitnom centre.

B) 0

A) 507

B) 200
(v každom
roku)

B) 223

A) 60
(pre 2016)
75
(pre 2017)
100
(pre 2018)

A) 0

B) 180
(pre 2016)
225
(pre 2017)
300
(pre 2018)

B) 0

229 821,19
B) Počet pracovníkov komunitných
centier zapojených do NP
pracujúcich v pracovnoprávnom
vzťahu s minimálne 24 mesačnou
perspektívou

je v riešení

V roku 2016 sa pripravoval Národný projekt
Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou
MRK (kód ITMS2014+:312051C909).
Rozhodnutie o schválení NP TSP a TP nadobudlo
účinnosť 6.3.2017, kedy bola zverejnené
Oznámenie o zapojenie sa do NP TSP a TP. V
súčasnosti sa pripravujú zmluvy o spolupráci so
žiadateľmi (150 vybraných obcí). V rámci NP TSP a
TP je plánovaný max. počet TSP 311 a TP 345.

A) 0

monitorova
cie správy
projektu
(MPSVR SR)

MV SR/
USVRK

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Termín

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

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

Posilniť kapacity USVRK v oblasti
zamestnanosti

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MV SR

2016
2017
2018

(MV SR/
USVRK)

MV SR

2016
2017
2018

2016
2017
2018

(MV SR/
USVRK)

MV SR/USVRK

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)

Hodnota
alokovaných
zdrojov

OP ĽZ PO5
(ŠC 5.1.2)

39 883,70

ŠR

7 038,30

OP ĽZ PO5
(ŠC 5.1.2)
ŠR

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

A) Vytvorenie rámca pre účinne
vzdelávanie v tejto téme
0
B) Počet účastníkov vzdelávania v
danom roku

10 200,00
0

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

30 000

0

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

A) 1
(pre 2016)

A) 0

B) 10
(pre 2016)
130
(pre 2017)
126
(pre 2018)
A) 1
(pre 2016)

A) Vytvorenie podporných
materiálov a príručiek pre TSP

1 800,00

ŠR

Definícia ukazovateľa

A) Etablovaná prítomnosť expertnej,
medzi sektorovej skupiny pre
zamestnanie MRK systematicky
pracujúcej popri USVRK
B) Odborná publikácia o
zamestnanosti/zamestnateľnosti
MRK

B) 500
(pre 2016)
2000
(pre 2017)
2000
(pre 2018)
A) 1
(pre 2016)

B) 1
(v každom
roku)

B) 0

Zdroj dát /
overenie

MV SR/
USVRK

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

je v riešení

V roku 2016 bolo v NP TSP a TP zamestnaných 9
regionálnych koordinátorov, ktorí prednostne
komunikovali s obcami aj o možnostiach riešiť
témy akými sú ochrana proti nekalým praktikám
nebankových subjektov a exekútorov. V roku
2017 po fáze, kedy sa obce zapoja (máj/jún 2017
) a po obsadení pracovných pozícií TSP/TP sa
plánujú vzdelávacie aktivity zamerané aj na túto
oblasť.

A) 0

B) 0

MV SR/
USVRK

je v riešení

je v riešení

V roku 2016 bola USVRK zriadená
odborná pracovná skupina „Jednotka pre
zamestnanosť a sociálne veci“. Jednotka sa skladá
z interných a externých odborníkov v danej
téme. Úlohou jednotky je systematicky pracovať
na opatreniach zlepšujúcich situáciu v oblasti
zamestnanosti a sociálnych vecí v rómskych
komunitách.

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

A) 1
MV SR/
USVRK

V roku 2017 po oficiálnom spustení NP (máj/jún
2017 ) a po obsadení pracovných pozícií TSP/TP
sa plánuje usmernenie TSP/TP v oblasti
poskytovania poradenstva v oblasti účinnej
ochrany najmä proti nekalým praktikám
nebankových subjektov a exekúciám (vrátane
asistencie pri spravovaní dlhu).

B) 0

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

2.1 Zlepšiť
dostupnosť
bezpečnej pitnej
vody vo všetkých
MRK

Aktivita

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

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

2 838 866,55
2016
2017
2018

MV SR

OP ĽZ PO 6
( ŠC 6.1.1)

42 801,00*
333 984,30

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa
A) Podiel RK s prístupom k pitnej
vode v dôsledku realizácie aktivity
na celkovom počte RK za sledované
obdobie
B) Miera nedostupnosti pitnej vody
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Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie
SEP MV SR/
OI MRK

N/A**
MV SR/
USVRK

splnená /
plní sa
priebežne

MV SR/USVRK: 7. 12.2016 vyhlásilo MV SR výzvu
zameranú na podporu prístupu k pitnej vode OPLZ-PO6-SC611-2016-3. Oprávneným
žiadateľom je 1043 obcí, ktoré sa nachádzajú
v Atlase rómskych komunít 2013.

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

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

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

ŠR

166 992,15

prijímatelia

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

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

Opis plnenia/ komentár

Zameraním výzvy je podpora prístupu k pitnej
vode pomocou vodovodov, studní a úpravní
povrchových vôd. Výzva si kladie za cieľ priviezť
pitnú vodu najmä do oblastí osídlených MRK, v
ktorých sa vhodná voda na pitie nenachádza.
Úspešným projektom v rámci tejto výzvy sa však
môže stať aj projekt, ktorý zlepší prístup k pitnej
vode. Príkladom zlepšenia môže byť kvalitnejšia
voda, bezporuchový a neobmedzený prístup k
vode, resp. zdroj pitnej vody v dostupnejšej
vzdialenosti od obydlia.
V roku 2016 USVRK podporil v rámci výzvy číslo
USVRK-OKA-2016/000803 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV
SR oblasť prístupu k pitnej a úžitkovej vode v
prostredí separovaných a segregovaných MRK s
dôrazom na nízkonákladové opatrenia. Dotácia
bola určená na podporu prístupu k pitnej a
úžitkovej vode v prostredí separovaných a
segregovaných marginalizovaných rómskych
komunít formou nízkonákladových opatrení; na
budovanie systému zásobovania pitnou vodou;
na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo
jej rekonštrukciu v prípade zabezpečenia
kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody,
rovnako aj zariadenia na úpravu vody. Celková
suma na schválené žiadosti predstavovala 42
801,00 eur. Projekty by mali byť implementované
v roku 2017.
*Jedná sa o financie zo štátneho rozpočtu
zazmluvnené v rámci výzvy číslo USVRK-OKA2016/000803
**SEP MV SR/ OI MRK: Nesleduje sa na úrovni SO
MV SR.

2.1.2 Vytvorenie
pracovnej skupiny
s cieľom hľadať spôsoby
a nástroje smerujúce
k lepšiemu prístupu
obyvateľov
segregovaných
a separovaných
rómskych osídlení
k pitnej vode
a k odvádzaniu a čisteniu

A) Existencia pracovnej skupiny
2016
2017
2018

MV SR/USVRK
x
(MŽP SR)

0,00

B) Správy zo stretnutí pracovnej
skupiny (minimálne trikrát v každom
roku realizácie aktivity)
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MV SR/
USVRK

je v riešení

Problematika pitnej vody bola riešená v rámci
pracovnej skupiny USVRK Jednotka pre bývanie,
ktorá bola zriadená v roku 2016.
V uvedenom roku sa realizovali štyri pracovné
stretnutia k riešeniu nasledovných oblastí:
- príprava výzvy zameranej na podporu prístupu
k pitnej vode SORO MV SR Výzva zameraná na
podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6SC611-2016-3),
- novelizácia zákona 330/1991 Zb. o

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Plánovaná
hodnota

Definícia ukazovateľa

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

odpadových vôd.
Personálne
zabezpečenie
fungovania pracovnej
skupiny.

Opis plnenia/ komentár

pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) (2 stretnutia),
novelizácia vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o
stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov.

Akčný plán pre D.2.4 oblasť bývania
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

SEP MV SR/OI MRK: Pripravuje sa DOP výzva na
podporu prestupného bývania.

1.1 Podporiť
nájomné bývanie
v obciach s
prítomnosťou
MRK

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

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

2016
2017
2018

2016
2017
2018

MV SR

OP ĽZ PO6
(ŠC6.1.1)

6 394 933,26

ŠR

752 345,09

prijímatelia

376 172,54

0

MDV SR
ŠR
(ZMOS)

2 790 000,00

3 793 650,00

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

Počet podporených nájomných bytov
bežného a nižšieho štandardu v
obciach s MRK
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MV SR/
USVRK

MV SR/USVRK: V regulácií zákona č. 292/2014 Z.
z. realizovaný proces prípravy výzvy výstavba a
rekonštrukcia obydlí, programová štruktúra kód
312000 OP ĽZ, kód 3120606. Technická
vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK, kód
312060011 6.1.1 Rast počtu rómskych
domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania, oprávnené menej
rozvinuté regióny, Oprávnené miesta realizácie
(NUTSIII).

MDV SR

V roku 2016 bola poskytnutá dotácia vo výške 24
503 140 eur, čím bolo podporené obstaranie 1
350 nájomných bytov určených na sociálne
bývanie. Z uvedeného počtu bolo podporených
190 bytov nižšieho štandardu dotáciou 4 180 160
eur (z toho 170 bytov v obciach s MRK).

SEP MV SR/
OI MRK
0

170

je v riešení

splnená /
plní sa
priebežne

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

1.2 Podporiť
vlastnícke
bývanie v
obciach s
prítomnosťou
MRK

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

2016

1.3 Podporiť
vysporiadanie
pozemkov
v obciach s

1.3.1 Realizovať pilotný
program asistencie pri
vysporiadavaní a
legalizácií pozemkov v

2016
2017
2018

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MV SR/USVRK
(MDV SR,
ZMOS, MVO)

MV SR
(MV SR/
USVRK)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

ŠR

44 887,50

prijímatelia

2 362,50

OP ĽZ PO 5
( ŠC 5.1.3)

1 199 984,61

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

0

41 375,75

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie
rómskej komunity na rok 2017 je naplánovaná
aktivita, v rámci ktorej budú podporené projekty
zamerané na priame zlepšenie bytovej situácie
prostredníctvom postupnej legalizácie technicky
vyhovujúcich obydlí. Podpora bude zameraná
najmä na obydlia, ktoré sú realizované v súlade
so stavebným zákonom alebo po malých
stavebných úpravách sa do súladu so zákonom
dostanú (najmä podpora legalizácii stavieb, ktoré
nemôžu byť legalizované len z dôvodov
administratívnych alebo právnych prekážok). To
v konečnom dôsledku môže prispieť k dodatočnej
legalizácii obydlí, ale výsledky budú merateľné až
v roku 2018.
USVRK v predošlom období podporil realizáciu
pilotných projektov zameraných na
možnosti riešenia problému vysporiadania obydlí
a pozemkov pod rómskymi osídleniami v
Krásnohorskom Podhradí, Tichom Potoku,
Čiernom Balogu a Studienke.
Vysporiadanie pozemkov prostredníctvom
jednoduchých pozemkových úprav, v zmysle
zákona č. 330/1991 Zb., v Krásnohorskom
Podhradí bolo neúspešné, nakoľko v úvodnej fáze
sa potvrdila nutnosť priamej komunikácie a
osvety so všetkými zainteresovanými stranami
ako aj nutnosť zmeny legislatívy. Ostatné pilotné
projekty boli zrealizované postupom
mimo zákona č. 330/1991 Zb., t.j. priamym
odpredajom, nakoľko sa jednalo o pozemky
známych vlastníkov.
Na systémové riešenie vysporiadania rómskych
osídlení sú potrebné legislatívne opatrenia, ktoré
by komplexne a efektívne riešili všetky metódy
usporiadania pozemkového vlastníctva v
rómskych lokalitách Slovenskej republiky.
V zmysle uvedeného sme, v prvej fáze
projektu, v spolupráci s MDV SR pristúpili
k procesu novelizácie tzv. stavebného zákona.

Počet dodatočne legalizovavných
obydlí v MRK.

MV SR/
USVRK

je v riešení

Počet obcí s MRK zapojených do
programu vysporiadania pozemkov

MV SR/
USVRK

je v riešení

ŠR
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V roku 2016 prebiehala príprava programu na
vysporiadanie pozemkov v obciach s
prítomnosťou MRK pôvodne v rámci NP Take

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

prítomnosťou
MRK

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

211 761,99

obciach s prítomnosťou
MRK

away, ktorý bol v máji 2016 rozdelený na 4
samostatné NP. Projektový zámer národného
projektu "Podpora vysporiadavania pozemkov v
marginalizovaných rómskych komunitách" (NP
PVP MRK) bol schválený dňa 4.11.2016. Aktivity
NP PVP MRK sú oprávnené od 01.01.2016 do
31.12.2018. Následne začala príprava ŽoNFP a
ďalších riadiacich dokumentov NP PVP MRK. V
priebehu roka sa čerpali mzdové prostriedky na 3
zamestnancov, ktorí sa podieľali na príprave NP
PVP MRK.

MV SR/USVRK
1.3.2 Vytvoriť metodiku
vysporiadavania a
legalizácie pozemkov v
MRK

2016

(MPRV SR,
MDV SR,
SPF,
ZMOS,
MVO)

ŠR

9 975,00

prijímatelia

525,00

Opis plnenia/ komentár

0

Metodika vysporiadania a legalizácie
pozemkov v MRK

0

Počet obcí s MRK s realizovanými
pozemkovými úpravami

MV SR/
USVRK

je v riešení

MPRV SR

je v riešení

Na základe skúseností z pilotných projektov
realizovaných USVRK bol v roku 2016
vypracovaný projektový zámer národného
projektu „Podpora vysporiadania pozemkov v
marginalizovaných rómskych komunitách“. a
navrhnutá aktualizácia zákona 330/1991 Zb..Po
nadobudnutí účinnosti aktualizácie zákona a
schválenia národného projektu v roku 2017, bude
spracovaná metodika vysporiadania a legalizácie
pozemkov v MRK, v ktorej budú zapracované
všetky doterajšie pozitívne skúsenosti z tejto
oblasti. Metodika bude určená pre zamestnancov
USVRK, odbornú verejnosť z oblasti práce s MRK,
ako aj pre starostov a primátorov obcí s MRK.

MPRV SR
1.3.3 Zjednodušiť
legislatívny proces
vysporiadania pozemkov
v osídleniach MRK

2.1 Zlepšiť
technickú
vybavenosť a
infraštruktúru v
MRK

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

2016

2016
2017
2018

(SPF,
MV SR/USVRK,
ZMOS)

x

MDV SR
ŠR
(ZMOS)

210 000,00

146 130,00

Počet obcí s MRK, ktorým bola
poskytnutá dotácia na technickú
vybavenosť
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3

MDV SR

splnená /
plní sa
priebežne

Novela zákona č. 330/1991 Zb. bola schválená
na rokovaní vlády SR 1.3.2017 a
bola predložená do NR SR.

V roku 2016 bolo podporené obstaranie
technickej vybavenosti k 794 nájomným bytom,
pričom suma podpory bola vo výške 1 149 050
eur. Z uvedeného počtu bolo podporené
obstaranie technickej vybavenosti k 176 bytom
nižšieho štandardu dotáciou 154 470 eur. V 3
obciach s prítomnosťou MRK bolo podporené
obstaranie technickej vybavenosti k 170 bytom.
Hodnota čerpaných zdrojov 1 149 050 (celkovo)/
154 470 (TV k nižšiemu štandardu).

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

SEP MV SR/OI MRK: Plánuje sa DOP na
rekonštrukciu, výstavbu komunikácií v MRK, plán
2018.

2.1.2 Realizovať
výstavbu prístupových
ciest v MRK

2016
2017
2018

OP ĽZ PO6
(ŠC6.1.1)
MV SR

2 100 414,66

ŠR

247 107,61

prijímatelia

123 553,80

300 195,14*

Počet MRK so štandardnou
prístupovou cestou

SEP MV SR/
OI MRK
je v riešení
MV SR/
USVRK

MV SR/USVRK: V roku 2016 USVRK podporil v
rámci výzvy číslo USVRK-OKA-2016/000803 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v
pôsobnosti MV SR oblasť Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry – miestne
komunikácie (cesty) v MRK. Dotácia bola určená
na podporu vybudovania, dobudovania a
rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry
- miestnych komunikácií, prístupových ciest a
chodníkov k obydliam v MRK. Celková suma na
schválené žiadosti predstavovala 300 195,14 eur.
Projekty by mali byť implementované v roku
2017.
*Ide o verejné zdroje z rozpočtovej kapitoly MV
SR v systéme transferu v rámci výzvy číslo
USVRK-OKA-2016/000803

2.1.3 Zabezpečiť
zavedenie inžinierskych
sietí v MRK

2.1.4 Realizovať
zavedenie odvozu
komunálneho odpadu v
osídleniach MRK

2016
2017
2018

2016
2017
2018

MV SR

MV SR

OP ĽZ PO6
(ŠC6.1.1)

3 240 414,66

ŠR

381 225,25

prijímatelia

190 612,63

OP ĽZ PO6
(ŠC6.1.1)

1 550 456,05

ŠR

182 406,59

prijímatelia

91 203,30

ŠR

9 975,00

prijímatelia

525,00

0

Počet MRK so zavedenými
inžinierskymi sieťami

0

Počet MRK s odvozom komunálneho
odpadu

0

Metodika sociálnej práce v MRK v
oblasti bývania

SEP MV SR/
OI MRK

SEP MV SR/
OI MRK

je v riešení

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode OPLZPO6-SC611-2016-3
http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financnyprispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporupristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-sc611-2016-3

je v riešení

Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym
odpadom a nelegálne skládky OPLZ-PO6-SC6112017-1
http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financnyprispevok&sprava=vyzva-zamerana-nanakladanie-s-komunalnym-odpadom-anelegalne-skladky-oplz-po6-sc611-2017-1

MV SR/USVRK
3.1 Skvalitniť
sociálnu prácu v
MRK v oblasti
bývania

3.1.1 Vytvoriť metodiku
sociálnej práce v MRK v
oblasti bývania

2016

(MPSVR SR,
MDV SR,
ZMOS,
MVO)
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MV SR/
USVRK

je v riešení

USVRK zriadil v roku 2016 pracovnú skupinu
Jednotka bývanie, ktorá sa okrem iných úloh
venuje aj príprave a tvorbe uvedenej metodiky.
V roku 2017 sa bude pokračovať v napĺňaní
aktivity. V roku 2016 neboli z dotačných zdrojov
USVRK čerpané finančné prostriedky na

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

externé zabezpečenie danej úlohy.

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

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

2016
2017

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

2016
2017
2018

4.2 Znížiť mieru
neplatičstva v
MRK

4.2.1 Vypracovať
metodiku prevencie
neplatičstva v oblasti
bývania MRK

2016

7.1
Systematizovať
podporu v
prípade
mimoriadnych
udalostí

7.1.1 Realizovať analýzu
existujúcich nástrojov
pomoci v prípade
mimoriadnych udalostí

2016

ŠR

437 000,00

prijímatelia

23 000,00

OP ĽZ PO6
(ŠC6.1.1)

5 400 165,91

MV SR/USVRK

MV SR

MV SR/
USVRK

48 199,00

ŠR

635 313,64

prijímatelia

317 656,82

ŠR

4 987,50

MV SR/USVRK

B) Počet obyvateľov MRK v pilotných
systémoch prestupného bývania

A) Počet systémov prestupného
bývania
0
B) Počet obyvateľov MRK v systéme
prestupného bývania

0
prijímatelia

MV SR/USVRK
(MPSVR SR,
ZMOS)

A) Počet pilotne overených systémov
prestupného bývania

x

262,50

je v riešení

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie
v roku 2016 boli podporené dva projekty. Obec
Lenartov s názvom Pilotný projekt na systém
prestupného bývania v obci Lenartov v sume
38.199,00 eur. Nezisková organizácia
Projekt DOM.ov s projektom
Príprava rómskych lokalít zapojených v
partnerstve Projekt DOM.ov na legálnu
svojpomocnú výstavbu rodinných domov v sume
10.000,00 eur. Zhodnotenie realizácie oboch
projektov bude dostupné na konci roka 2017.

A) 0
B) 0

SEP MV SR/
OI MRK

je v riešení

Pripravuje sa výzva na DOP na podporu
prestupného bývania.

Metodika prevencie neplatičstva v
MRK

MV SR/
USVRK

je v riešení

USVRK zriadil v roku 2016 pracovnú skupinu
Jednotka bývanie, ktorá sa okrem iných úloh
venuje aj príprave a tvorbe uvedenej metodiky.
V roku 2017 sa pokračuje v napĺňaní aktivity.

Analýza existujúcich nástrojov
pomoci v prípade mimoriadnych
udalostí

MV SR/
USVRK

je v riešení

USVRK zriadil v roku 2016 pracovnú skupinu
Jednotka bývanie, ktorá sa okrem iných úloh
venuje aj príprave a tvorbe uvedenej analýzy.
V roku 2017 sa pokračuje v napĺňaní aktivity.
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Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

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

1.2 Podporovať
finančné
vzdelávanie v
MRK

Termín

2016
2017
2018

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

2016
2017
2018

1.2.5 Zaradiť model
finančnej gramotnosti
do programov
kontinuálneho
vzdelávania či iných
programov

2016
2017
2018

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Hodnota
čerpaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Definícia ukazovateľa

A) Národný štandard finančnej
gramotnosti je zaradený do štátneho
vzdelávacieho programu MŠ
MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR
(MPC)

Dosiahnutá
hodnota

Stav
plnenia

Opis plnenia/ komentár

splnená /
plní sa
priebežne

Finančná gramotnosť je implicitne obsiahnutá v
Štátnom vzdelávacom programe pre
predprimárne vzdelávanie v MŠ ktoré sú
zaradené v Sieti škôl a školských zariadení -platí
od 1.9.2016.
Elementárne vzdelávanie zamerané na
problematiku finančnej gramotnosti sa poskytuje
v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti vo
všetkých 2 959 MŠ zaradených v sieti škôl
a školských zariadení SR. V aktivite sa bude
pokračovať v roku 2017 aj v roku 2018.

OK
SŠI

splnená /
plní sa
priebežne

*Mieru zlepšenia kompetencií v oblasti finančnej
gramotnosti (FG) Štátna školská inšpekcia
nesledovala, v školskom roku 2015/2016 zisťovali
úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov
končiacich ročníkov ZŠ, SŠ v oblasti FG vo vzťahu
k základným požiadavkám na FG vymedzenú v
NŠFG.
Zistenia z testovania sú súčasťou Správy o stave a
úrovni výchovy a vzdelávania v školách a
školských zariadeniach v SR v školskom roku
2015/2016 a sú zverejnené na webe ŠŠI
www.ssiba.sk link:
https://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=2
&lang=sk
Testovania sa zúčastnilo 59 žiakov (1,7 %) z MRK.
Títo žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 27,5 %,
čo je štatisticky aj vecne významne horší
výsledok ako výsledok ostatných žiakov (51,0
%). Vo všetkých témach FG dosiahli žiaci z MRK
štatisticky aj vecne nižšiu úspešnosť. Najvyššiu
úspešnosť dosiahli v téme Finančná
zodpovednosť (47,0 %). Najnižšiu úspešnosť
dosiahli žiaci z MRK v téme Riadenie rizika a
poistenie,v ktorej dosiahli úspešnosť len 18,1 %.

MPC

splnená /
plní sa
priebežne

Zdroj dát /
overenie

A) 1

x

SRŠ
B) Podiel MŠ, na ktorých sa realizujú
vzdelávacie programy v oblasti
finančnej gramotnosti

(ŠSI,
MV SR/USVRK)

Plánovaná
hodnota

x

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

x

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

B) 100%

N/A*

A)1

B) 286
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MPC aktuálne ponúka akreditovaný vzdelávací
program „Rozvíjanie finančnej gramotnosti na
základných a stredných školách“ pre kategórie
učiteľ, v podkategórii učiteľ ZŠ a ŠŠ, učiteľ pre
kontinuálne vzdelávanie a pre kategóriu majster

Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Zdroje (ŠR,
EŠIF, a
pod.)*

Hodnota
alokovaných
zdrojov

Výstupové ukazovatele

Hodnota
čerpaných
zdrojov

akreditovaného
vzdelávania a/alebo
neformálneho
vzdelávania
pedagogických
zamestnancov škôl so
žiakmi z MRK

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

2.1.1 Vypracovať
analýzu legislatívy v
oblasti ochrany
spotrebiteľa a nástrojov
na oddlžovanie

Definícia ukazovateľa

Plánovaná
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Zdroj dát /
overenie

Stav
plnenia

B) Počet absolventov realizovaných
programov

MV SR/USVRK
2016
2017
2018

(MF SR,
banky)

ŠR

9 500,00

prijímatelia

500,00

0

MS SR
2016

(MV SR/USVRK
MPSVR SR)

x

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

Analýza legislatívy v oblasti ochrany
spotrebiteľa a nástrojov na
oddlžovanie

odbornej výchovy. Program môžu absolvovať
všetci uvedení učitelia škôl (vrátane škôl z MRK).
V roku 2016 absolvovalo v tomto programe
celkom 286 absolventov.
Špecifické programy s tematikou finančnej
gramotnosti pre pedagogických zamestnancov
učiacich v školách z MRK v ponuke MPC
nemá.

MV SR/
USVRK

MS SR

je v riešení

USVRK má v súčasnosti 10 regionálnych
kancelárii, prostredníctvom ktorých boli
poskytované informácie o možnosti využívania
základného bankového produktu pre
nízkopríjmové skupiny.

splnená /
plní sa
priebežne

Úloha zrealizovaná prijatím zákona č. 377/2016 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005
Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v
materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č.
586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorým sa nanovo nastavil
systém oddlženia fyzických osôb.

splnená /
plní sa
priebežne

Úloha zrealizovaná prijatím zákona č. 377/2016 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005
Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v
materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č.
586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorým sa nanovo nastavil
systém oddlženia fyzických osôb.

2.1. Podporiť
ochranu
spotrebiteľov z
MRK a
sprístupniť
nástroje na
oddlžovanie
2.1.2 Preskúmať
možnosti oddlženia
alebo konsolidácie dlhov
v marginalizovaných
rómskych komunitách

MS SR
2016

x
(MV SR/USVRK
MPSVR SR)

Analýza možnosti oddlženia alebo
konsolidácie dlhov v MRK
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Opis plnenia/ komentár

MS SR

