PRÍLOHA

PREHĽAD PLNENIA
STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INTEGRÁCIU RÓMOV DO ROKU 2020
ZA ROK 2019

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

Aktivita

1.1.1 Rozšíriť kapacity MŠ v
obciach s koncentráciou detí
z MRK

Termín
plnenia

2019
2020

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

obce a mestá
(MV
SR/ÚSVRK)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

OP ĽZ PO 6
25 000 000

13 025 141

ŠR
2 940 000

1 532 370

Prijímatelia
1 470 000

766 185

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

počet podporených
MŠ v obciach s
prítomnosťou MRK

1.1.2 Zvýšenie kapacít
infraštruktúry MŠ

obce a mestá
(MPRV
SR/IROP)

IROP1

17 067 648

1.1.4 Pripraviť návrh novely
školského zákona – ustanoviť
povinné predprimárne
vzdelávanie v MŠ pre každé
dieťa jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky
v ZŠ

2019

2019

MŠVVaŠ SR
(MV
SR/ÚSVRK)

MŠVVaŠ SR
(MV
SR/ÚSVRK)

Bez nároku na
financovanie

Bez nároku na
financovanie

x

kapacita
podporených MŠ

x

3000

1110

n/a

25

prebieha
realizácia

SLP/SRŠ

informácia

legislatívna úprava

Aktivita prispieva k napĺňaniu cieľa, ale nemá stanovenú alokáciu ani merateľné ukazovatele iba vo vzťahu k RK alebo MRK.

n/a

2 274

1

0

1

1

Opis plnenia aktivity/ komentár

SO MV SR:: V rámci podporených materských škôl
(MŠ)
ide
o novopostavené
MŠ
(3
MŠ)
a zrekonštruované MŠ (14 MŠ). Uvedené hodnoty
vychádzajú z riadne ukončených projektov.

17

ITMS 2014+

SNIV

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

prebieha
realizácia

kapacita
podporených MŠ

1.1.3 Vypracovať informáciu
o možnostiach poskytovania
predprimárneho vzdelávania
aj formou zriaďovania
elokovaných pracovísk
a využívaní všetkých
vhodných priestorov na
triedy MŠ

1

2019
2020

40

Dosiahnutá
hodnota

ITMS2014+

počet podporených
MŠ

1.1 Zvýšiť
dostupnosť a
účasť detí z MRK
na
predprimárnom
vzdelávaní v
materských
školách (MŠ)

Cieľová
hodnota

V porovnaní s indikovanými alokáciami sú reálne
alokované zdroje: OP ĽZ PO 6 - 55 604 000; ŠR –
6 541 647; Prijímatelia –3 270 823.
V rámci hodnoty alokovaných zdrojov je uvádzaná
kumulatívna hodnota uzatvorených zmlúv a hodnota
zdrojov, ktoré sú ešte disponibilné a alokované v
rámci výzvy v danom opatrení.
MPRV SR: V rámci podpory MŠ bola v rámci IROP,
špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
v MŠ, vyhlásená 6.12.2016 výzva na Zvýšenie kapacít
infraštruktúry MŠ, kód výzvy IROP-PO2-SC221-201610 s alokáciou 81 mil. eur a 5.11.2018 výzva na
Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ, kód výzvy IROPPO2-SC221-2018-35 s alokáciou 17,7 mil. eur.
V rámci schválených projektov bolo podporených
272 MŠ, z toho bolo v roku 2019 ukončených 25
projektov. Podpora musí byť v súlade s
nadefinovanými princípmi výberu operácii.
Kapacita všetkých podporených škôl predstavovala
25 665, z toho 2 274 v rámci ukončených projektov
v roku 2019.
Pod pojmom kapacita sa rozumie počet detí (nie
učiteľov, rodičov alebo iných osôb), ktoré môžu
navštevovať novú resp. zrekonštruovanú materskú
školu/elokované pracovisko.

nesplnená

MŠVVaŠ SR: Plnenie aktivity je presunuté na rok
2020.

splnená

MŠVVaŠ SR: S účinnosťou od 1. januára 2021 bol
schválený zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa
ktorého bude pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť
rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza
začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť
povinnú školskú dochádzku v základnej škole (ZŠ),

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

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

Aktivita

1.2.1 Zvýšiť počet
kvalifikovaných
pedagogických asistentov a
odborných zamestnancov
(prednostne špeciálnych
pedagógov) v MŠ
navštevovaných deťmi z
MRK/SZP

1.2.2 Zvýšiť počet
kvalifikovaných
pedagogických asistentov a
odborných zamestnancov
(prednostne špeciálnych
pedagógov) v MŠ
navštevovaných deťmi z
MRK/SZP

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP PRIM
9 445 280,07

2019
2020

564 993,2

574 281,62
MPC

ŠR
271 048,50

101 343,81

Merateľný
ukazovateľ

počet pracovníkov
vo výchovnovzdelávacom
procese zapojených
do projektu
OIP/ MV SR/
ÚSVRK

OP ĽZ PO 1
1 535 941,50
MŠVVaŠ
SR/MPC

zdroj dát/
overenie

3 201 628,00

MV SR/ÚSVRK
(obce a mestá)

ŠR
1 666 814,13

2019
2020

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

počet Rómov, ktorí
sa zamestnali na
pozíciách vo
výchovnovzdelávacom
procese zapojených
do projektu

počet pracovníkov
vo výchovnovzdelávacom
procese zapojených
do projektu

Cieľová
hodnota

380

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

366

prebieha
realizácia

100

90

Opis plnenia aktivity/ komentár

predprimárne vzdelávanie povinné. Táto právna
úprava sa bude dotýkať detí, ktoré dosiahnu 5 rokov
do 31. augusta 2021 a povinnú školskú dochádzku v
ZŠ začnú plniť od školského roku 2022/2023.
Päťročné dieťa bude môcť plniť povinné
predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho
(predprimárneho) vzdelávania, ktoré bude povoľovať
riaditeľ kmeňovej MŠ dieťaťu, ktorého:
- zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej
školskej dochádzky v kmeňovej MŠ (ide o legislatívnu
skratku pre MŠ, do ktorej bude dieťa prijaté na
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania – v
ostatných ustanoveniach školského zákona sa táto
legislatívna skratka nepoužíva), alebo
- dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to požiada
MŠ.
So
zavedením
povinného
predprimárneho
vzdelávania v MŠ sa upustí od:
- odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky
- dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej
dochádzky,
- možnosti zriaďovať nultý ročník v ZŠ,
- možnosti zriaďovať prípravný ročník v špeciálnych
ZŠ.
MV SR/ÚSVRK: Obsadzovanie pracovných pozícií
asistent učiteľa, odborný zamestnanec a koordinátor
inkluzívneho vzdelávania v NP PRIM je
zabezpečované dvomi spôsobmi – vytvorením
nových pracovných miest a kontinuálnymi
pracovnými miestami. Ich
zamestnávanie je
usmerňované tzv. kľúčovaním a celkový počet je
závislý na počte detí z MRK v zapojenej MŠ.
K 31.12.2019 bolo zamestnávaných spolu 148
asistentov učiteľa, 103 odborných zamestnancov
a 115 koordinátoriek inkluzívneho vzdelávania.
Z toho celkovo 90 zamestnancov je Rómov (vrátane
uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení pri
zamestnávaní v jednotlivých prac. pozíciách).
V roku 2019 prišlo k úprave rozpočtu NP PRIM
(zníženie odhadovanej sumy) na 8 472 570,12 z OP
ĽZ a 1 495 159,44 zo ŠR.

69

59

prebieha
realizácia

MŠVVaŠ SR:
Úloha sa plnila prostredníctvom
národných projektov.
Čerpanie a počty pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v národných projektoch
Škola otvorená všetkým (01/19 – 08/19) a
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (09/19
– 12/19)

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

Aktivita

1.2.3 Realizovať existujúce a
vytvárať nové programy
vzdelávania pre
pedagogických zamestnancov
materských škôl zamerané na
vzdelávanie detí z MRK/SZP a
na podporu spolupráce s
rodinami

1.2.4 Preskúmať možnosti
pôsobenia ďalších
zamestnancov v rámci
predprimárneho vzdelávania
v MŠ (napr. osobný asistent)

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

1.3.1. Podpora a rozvoj
služieb starostlivosti o deti od
troch rokov veku na
komunitnej úrovni

1.3.2 Vytvoriť a poskytovať
programy ranej starostlivosti
a predškolskej prípravy
zacielené na rodiny z
MRK/SZP

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP PRIM
615 524,95
2019
2020

2019
2020

2019
2020

MŠVVaŠ SR
(MV SR/
ÚSVRK)

obce a mestá
(MPRV
SR/IROP)

zdroj dát/
overenie

OIP/ MV SR/
ÚSVRK

Bez nároku na
financovanie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

počet vzdelávacích
programov

3

3

prebieha
realizácia

31 650,9

x

IROP²

0

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP PRIM
545 243,10

65 120,88

11 491,92

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK v rámci NP PRIM realizuje tri
typy vzdelávacích programov: mikroregionálne
stretnutia (k 31.12.2019 ich bolo zrealizovaných 15),
metodicko-inštruktážne workshopy (k 31.12.2019 ich
bolo zrealizovaných 19) a kontinuálne inovačné
vzdelávanie pre pedagogických a odborných
zamestnancov materských škôl ako 1 ucelený
akreditovaný program v počte 80 hodín/frekventant.
V roku 2019 prišlo k úprave rozpočtu NP PRIM
(zníženie odhadovanej sumy) na 255 034 z OP ĽZ a
45 006 zo ŠR.

SNIV

ITMS 2014+

pracovná skupina

1

1

zvýšené kapacity

n/a

0*

počet programov

1

1

OIP/ MV SR/
ÚSVRK

MV SR/ÚSVRK
ŠR
96 219,40

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

179 355,1

MV SR/ÚSVRK
(obce a mestá)
ŠR
108 622,05

2019

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

splnená

prebieha
realizácia

prebieha
realizácia
počet účastníkov
programov

3000

3048

MŠVVaŠ SR: K predmetnej úlohe sa 4. decembra
2019 v priestoroch ÚSVRK uskutočnilo za účasti
zástupcov MŠVVaŠ SR pracovné stretnutie so
zástupcami ÚSVRK.
MPRV SR: V rámci špecifického cieľa 2.1.1 Podporiť
prechod poskytovania sociálnych služieb a
zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z
inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť
rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku na komunitnej úrovni bola 7.11.2018 vyhlásená
výzva na Podporu a rozvoj služieb starostlivosti o
deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej
úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 s
alokáciou 13,5 mil. eur.
*Dosiahnutá hodnota za všetky schválené projekty je
251, z toho 0 ukončených projektov v roku 2019.
Hodnota predstavuje počet užívateľov, ktorí môžu
používať novovybudované alebo zrekonštruované
zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa. "Užívatelia" v tomto kontexte sú deti do
troch rokov veku, nie opatrovatelia, rodičia alebo
iné osoby, ktoré využívajú príslušné zariadenia.
Ukazovateľ zahŕňa počet novovybudovaných
zrekonštruovaných
alebo
modernizovaných
zariadení, ktoré sú výsledkom realizácie projektu.
Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných
užívateľov, ktorý je vyšší ako počet skutočných
užívateľov). Maximálny počet miest pre deti do
troch rokov veku v jednom objekte bude 20.
MV SR/ÚSVRK: Program Práca s rodinou sa realizuje
v rámci NP PRIM ako súčasť hlavnej aktivity. Cieľom
práce s rodinou je motivovať rodiny z MRK k
rozvinutiu funkčnej spolupráce s MŠ, neskôr so ZŠ a
prekonávať bariéry, s ktorými sa stretávajú deti,
rodina a školská komunita. V programe sa pracuje
s deťmi vo veku od 3 – 6 rokov a s ich rodičmi.
Celkovo sa do aktivít programu k 31.12.2019 zapojilo
3048 rodín.
V roku 2019 prišlo k úprave rozpočtu NP PRIM

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

(zníženie odhadovanej sumy) na 153 000 z OP ĽZ
a 27 000 zo ŠR.

počet
diagnostických
nástrojov
2.1.1 Zabezpečiť dostupnosť
kultúrne citlivých
diagnostických nástrojov na
posudzovanie špeciálnych
výchovno-vzdelávacích
potrieb detí z MRK/SZP a ich
školskej spôsobilosti.

2019
2020

MŠVVaŠ
SR/VÚDPaP

ŠR
54 000

54 000

VÚDPaP

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

2.1.2 Vytvoriť pilotný model
diagnostiky a rediagnostiky
detí a žiakov so ŠVVP (v
zmysle AP NRO)

2.2 Uplatniť nový
postup a
metodiku pri
získavaní
informovaného
súhlasu
zákonného
zástupcu dieťaťa
na jeho zaradenie
do špeciálnej ZŠ

2.2.1 Zaviesť do praxe
novovytvorený postup a
metodiku pri získavaní
informovaného súhlasu
zákonného zástupcu dieťaťa
na jeho zaradenie do
špeciálnej ZŠ alebo špeciálnej
triedy ZŠ, prostredníctvom
podporných nástrojov
informovanosti rodičov o

2019

2019

MŠVVaŠ
SR/VÚDPaP

MV SR/ÚSVRK
(MŠVVaŠ SR)

ŠR
20 000

Bez nároku na
financovanie

20 000

x

VÚDPaP

MV SR/ÚSVRK

2

1

prebieha
realizácia

počet kazuistík a
podporných
metodických
materiálov
podporujúcich
citlivosť pri práci s
diagnostickými
nástrojmi a
interpretáciou
výsledkov

14

7

pilotný model
diagnostiky

1

1

metodika

1

0

splnená

prebieha
príprava

MŠVVaŠ SR: Na posudzovanie silných a slabých
stránok v oblasti pripravenosti na školské
vzdelávanie detí z MRK/SZP bol vytvorený Test
školskej pripravenosti na individuálnu administráciu
(2. vydanie v r. 2017). Test bol distribuovaný do
poradenských zariadení v rámci celého Slovenska
a súčasne
boli
realizované
semináre
pre poradenských zamestnancov zamerané na prácu
s testom, vyhodnotenie a interpretáciu získaných
výsledkov.
Potrebné informácie o metodikách, ktoré umožňujú
relevantne
posúdiť
dosiahnutú
úroveň
vývinu detí/žiakov z MRK/SZP, sú uvedené v
Metodickej informácii pre odborných zamestnancov
poradenských
zariadení
–
Posudzovanie
kognitívneho
vývinu
detí
zo
sociálne
znevýhodneného prostredia (aktualizované v r. 2018;
zadávateľom požiadavky bolo MŠVVaŠ SR). Tu sa
hovorí o tom, ako postupovať pri testovaní,
posudzovaní,
vyhodnocovaní
a interpretácii
získaných výsledkov detí z MRK/SZP. Materiál je pre
odbornú verejnosť prístupný aj na stránke VÚDPaP.
MŠVVaŠ SR: V rámci úlohy vyplývajúcej z AP NRO
„Vytvorenie
modelu
procesu
diagnostiky
a rediagnostiky detí a žiakov zo SZP“ bol vypracovaný
návrh
postupov
efektívnej
diagnostiky
a
pedagogicko-psychologického poradenstva pre deti a
žiakov zo SZP v záujme ich sociálnej inklúzie. Priebeh
realizácie projektu, závery a odporúčania vyplývajúce
zo získaných poznatkov boli spracované v Záverečnej
správe predloženej MŠVVaŠ SR.
Do pilotného projektu bol vybratý okres Kežmarok,
kde sme úzko spolupracovali s CPPPaP a so 4 školami
(3 ZŠ s MŠ a 1 ZŠ). Realizované boli vzdelávacie
aktivity, kurzy a konzultácie pre odborných
a pedagogických zamestnancov uvedených inštitúcií.
Zakúpené boli vhodné psychodiagnostické metodiky
a rozvíjajúce programy pre deti v MŠ a žiakov na
začiatku vzdelávania v ZŠ. Na malej vzorke detí bol
sledovaný a potvrdený efekt rozvíjajúcich prístupov.

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2019 prebiehali prípravné
práce na metodickom usmernení pre získavanie
informovaného súhlasu, avšak metodiku sa
nepodarilo vydať. Spracované materiály budú slúžiť
na úpravu existujúceho formulára ako aj
metodického usmernenia.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

alebo špeciálnej
triedy ZŠ
2.3 Zabezpečiť
dostupnosť
bežných
základných škôl v
obciach, kde je iba
špeciálna základná
škola
3.1 Zvýšiť
adresnosť a
efektívnosť
finančnej podpory
výchovy a
vzdelávania žiakov
zo SZP v
základných
školách a zvýšiť
personálne a
odborné kapacity
v základných
školách v
súvislosti so
vzdelávaním
žiakov zo SZP
3.3 Zvyšovať
kompetencie
pedagogických a
odborných
zamestnancov na
zohľadnenie
špecifických
výchovnovzdelávacích
potrieb žiakov z
MRK/SZP
4.1 Pilotne
otestovať
vytváranie
školských
obvodov na
desegregačnom
princípe
5.1 Prijať stratégiu
predchádzania a
eliminácie
predčasného
ukončovania
povinnej školskej
dochádzky

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

2019

MV SR/ÚSVRK

Bez nároku na
financovanie

x

MV SR/ÚSVRK

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

1

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Z kapacitných dôvodov sa táto úloha
presunula do roku 2020.

diagnostike a následných
krokoch.
2.3.1 Analýza možností
zriadenia bežných ŽŠ v
obciach, kde je iba špeciálna
ZŠ

3.1.1 Navrhnúť novú formu
finančnej podpory výchovy a
vzdelávania, žiakov zo SZP,
zvážiť túto formu podpory na
ďalšie druhy škôl
3.1.2 Zvýšiť celkový objem
prostriedkov na skvalitnenie
podmienok výchovy a
vzdelávania žiakov zo SZP v
ZŠ a finančne podporiť
zvýšenie počtu asistentov
učiteľov, vychovávateľov a
odborných zamestnancov v
školách so zastúpením žiakov
z MRK/SZP
3.3.1 Realizovať programy
kontinuálneho vzdelávania
pre učiteľov ZŠ a
pedagogických asistentov a
zabezpečiť im kontinuálne
odborné poradenstvo
zamerané na zohľadňovanie
špecifických výchovnovzdelávacích potrieb a
zlepšovanie vzdelávacích
výsledkov žiakov z MRK/SZP.

2019

MŠVVaŠ SR

Bez nároku na
financovanie

x

SLP

2019
2020

MŠVVaŠ SR

ŠR
8 129 494

5 999 499

SFRV

OP ĽZ PO 1.
85 000

108 565,54
SŠFEÚ/MPC

2019
2020

MŠVVaŠ
SR/MPC
ŠR
15 000

4.1.1 V spolupráci so
samosprávami pilotne overiť
vytváranie školských obvodov
na desegregačnom princípe.

2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(obce a mestá)

5.1.1 Upraviť legislatívu tak,
aby žiak mohol ročník
opakovať maximálne
jedenkrát počas povinnej
školskej dochádzky v ZŠ

2019

MŠVVaŠ SR

Bez nároku na
financovanie

analýza

legislatívna úprava

1

1

splnená

zvýšené finančné
prostriedky

N/A

5 999 499

prebieha
realizácia

počet účastníkov
vzdelávania

700

893

prebieha
realizácia

MŠVVaŠ SR: Zákonom č. 381/2019 Z. z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol
rozšírený okruh osôb, ktorých sa týka príspevok
na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie
žiakov zo SZP.
MŠVVaŠ SR:
Na žiakov zo SZP sa poskytuje
príspevok, podľa §4e zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Príspevok sa prideľuje podľa počtu žiakov zo SZP
nahlásených základnou školou. Výška príspevku
závisí od objemu finančných prostriedkov, ktorý je
vyčlenený na tento účel a počtu všetkých žiakov zo
SZP. V kalendárnom roku 2019 bol príspevok 150 eur
na jedného žiaka SZP.

MŠVVaŠ SR:
Vzdelávanie sa uskutočňovalo v
akreditovanom vzdelávacom programe v rámci
realizácie NP ŠOV pre učiteľov ZŠ a pedagogických
asistentov.

19 158,63

x

MV SR/
ÚSVRK

x

SLP

počet zapojených
samospráv

1

0

nesplnená

návrh právnej
úpravy

1

0

prebieha
príprava

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2019 sa pilot neuskutočnil.
Skúsenosti, ktoré existujú pochádzajú z miest,
v ktorých sa ÚSVRK stretol s riadenou zmenou
školských obvodov. Táto zmena však nebola
vyvolaná pilotným projektom. Na základe
programového vyhlásenia vlády gesciu nad úlohou
preberá vecne príslušné MŠVVaŠ SR.
MŠVVaŠ SR: Jedno “opakovanie“ bolo upravené pri
povinnom predprimárnom vzdelávaní zákonom č.
209/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony tak, že pokračovanie v plnení
povinného predprimárneho vzdelávanie je možné

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

5.2 Podporovať
plynulý prechod
žiakov z MRK/SZP
zo ZŠ na strednú
školu

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

5.2.1 Metodicky a odborne
skvalitňovať činnosť
výchovných poradcov,
školských psychológov so
špecifickým zameraním na
žiakov z MRK/SZP a na prácu
s rodičmi.

2019
2020

MŠVVaŠ
SR/VÚDPaP

ŠR
148 000

148 000

VÚDPaP/
SNIV

5.2.2 Podporovať rovesnícke,
mentorské a tútorské

2019
-

MVO

OP ĽZ PO 5.
3 000 000

169 892

ITMS2014+

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

počet príručiek pre
odborných a
pedagogických
zamestnancov +
počet seminárov +
podporných
metodických
materiálov pre
porozumenie
špecifík žiakov
MRK/SZP/generačn
ej chudoby + počet
výskumov
(spustený
aplikovaný výskum
v oblasti dopadu
generačnej
chudoby na školskú
úspešnosť detí a
odporúčaniam pre
pedagógov
pracujúcich s deťmi
a rodičmi žiakov
žijúcich v
generačnej
chudobe a
odporúčaniami pre
prípravu budúcich
pedagógov)

28

29

prebieha
realizácia

počet osôb MRK,
ktorým bola

n/a

345

prebieha
realizácia

Opis plnenia aktivity/ komentár

len jedenkrát (§28a ods. 4). Právna úprava pri ZŠ
ostáva v súčasnosti zachovaná.
MŠVVaŠ SR: VÚDPaP priebežne realizuje semináre,
prednášky a workshopy s cieľom skvalitňovať činnosť
odborných
a pedagogických
zamestnancov.
Vzdelávacie aktivity zahŕňajú aj inšpektorov a
študentov – budúcich učiteľov. Tieto sa realizujú vo
všetkých krajoch Slovenska – krajské a okresné
mestá ako aj lokality, kde je daná tematika aktuálna.
Spolu sa uskutočnilo 24 vzdelávacích aktivít:
semináre, prednášky a workshopy zamerané na
scitlivovanie diagnostiky, primerané aplikovanie a
vyhodnotenie testov, na prácu s deťmi so ŠVVP v MŠ
a deťmi a žiakmi zo SZP/MRK.
V periodiku Psychológia a patopsychológia dieťaťa
bola publikovaná štúdia s kazuistikami; na
medzinárodnej konferencii Dieťa v ohrození odznela
1 prednáška a realizovali sa 2 workshopy, okrem
tohto boli odborníkmi z iných pracovísk
prezentované viaceré relevantné výstupy; vydaná
bola príručka spracúvajúca poznatky z oblasti
integrácie a inklúzie; pripravuje sa príručka pre
materské školy, ktoré sa chcú stať inkluzívnymi.
VÚDPaP metodicky usmerňoval v špecifických
situáciách školských psychológov, špeciálnych
pedagógov a rodičov.
V roku 2019 prostredníctvom Kultúrnej a edukačnej
grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA) so začiatkom
riešenia v roku 2020 bola vyhlásená výzva s novými
oblasťami:
Tematická oblasť č. 1: Program rozvoja materského,
základného a stredného školstva (perspektívy).
Obsahové zameranie oblasti:
- nové modely a prístupy k sociálne znevýhodneným
žiakom – zabezpečenie rovnosti príležitostí vo
vzdelávaní s ohľadom na generačnú chudobu,
výchovu k demokratickému občianstvu a kritickému
mysleniu.
Tematická oblasť č. 3: Obsahová integrácia a
diverzifikácia vysokoškolského štúdia.
Obsahové zameranie oblasti:
- výskum orientovaný na prípravu štruktúry a
obsahu predmetov zameraných na znalosti
prispievajúcich
k
vyrovnávaniu
sociálneho
znevýhodnenia žiakov a rovnosti príležitostí vo
vzdelávaní v rámci študijných odborov v rámci
učiteľstva, vychovávateľstva a pedagogických vied
so zameraním na generačnú chudobu, výchovu k
demokratickému občianstvu a kritické myslenie.
SO MV SR: Uvedená hodnota vychádza
z kumulatívnej hodnoty z projektov v implementácii.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

5.3 Upraviť
podmienky,
formy, obsah a
financovanie
programov
druhošancového
vzdelávania

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

7.1 Zvýšiť
kvalifikovanosť
vyučovania
rómskeho jazyka,
literatúry a reálií

Aktivita

programy pre žiakov z
MRK/SZP zamerané na
prípravu na štúdium na
stredných školách a na
zlepšovanie vzdelávacích
výsledkov počas štúdia
5.3.1 Upraviť obsah
rámcových učebných plánov
a štátnych vzdelávacích
programov skupín odborov
vzdelávania nižšieho
stredného odborného
vzdelávania tak, aby
umožňovali súčasné získanie
nižšieho stredného vzdelania.
6.2.1 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

7.1.3 Zabezpečiť tvorbu a
vydávanie učebníc a
didaktických materiálov v
rómskom jazyku vrátane
metodiky pre vyučovanie
predmetu rómska história a
reálie

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

2020

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

ŠR
350 000

19 987

prijímatelia
180 000

9 994

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

2019
2020

MŠVVaŠ SR

Bez nároku na
financovanie

x

ŠIOV/SRŠ

2019
2020

MŠVVaŠ
SR/MPC

ŠR
30 000

52 310

MPC

počet vyškolených
pedagogických a
odborných
zamestnancov

MŠVVaŠ SR
(ŠPU)

Bez nároku na
financovanie

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

poskytnutá
mentorská a
tútorská podpora

upravené rámcoví
učebné plány a
štátne vzdelávacie
programy

2019
2020

Cieľová
hodnota

zabezpečenie
tvorby a vydávania
učebníc a
didaktických
materiálov v
rómskom jazyku
vrátane metodiky
pre vyučovanie
predmetu rómska
história a reálie

MŠVVaŠ SR: ŠIOV v spolupráci so ŠPÚ vypracoval
a predložil MŠVVaŠ SR návrh rámcových učebných
plánov skupín odborov vzdelávania nižšieho
stredného odborného vzdelávania tak, aby
umožňovali súčasné získanie nižšieho stredného
vzdelania.

1

0

prebieha
realizácia

200

171

prebieha
realizácia

MŠVVaŠ SR: Vzdelávanie sa realizovalo formou
akreditovaných vzdelávacích programov pre
pedagogických zamestnancov stredných škôl,
vrátane pedagogických zamestnancov zo škôl v MRK.

prebieha
realizácia

MŠVVaŠ SR: ŠPÚ v dňoch 5.-6. apríla 2019
zorganizoval v Bratislave medzinárodnú konferenciu
s názvom Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia.
Uvedeným multiplikačným podujatím ŠPÚ finalizoval
medzinárodný
projekt
Erasmus+
„Inováciou
didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu
vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.
Výstupom konferencie bol zborník Inovácia –
Rómsky jazyk – Inklúzia . Výučba rómskeho jazyka
metodikou vyučovania cudzieho jazyka 2019.
Výstupy:

Inovovaný rámcový vzdelávací program
rómskeho jazyka, jazyková úroveň A1
(primárne vzdelávanie);

Inovovaný rámcový vzdelávací program
rómskeho jazyka, jazyková úroveň A2
(nižšie stredné vzdelávanie);

Inovovaný rámcový vzdelávací program
rómskeho jazyka, jazyková úroveň B1
(vyššie stredné vzdelávanie);

Inovovaný rámcový vzdelávací program
rómskeho jazyka, jazyková úroveň B2
(vyššie stredné vzdelávanie);

Inovované európske jazykové portfólia;

Inovované európske jazykové portfólio –
Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková
úroveň A1 (žiaci vo veku 6 – 9 rokov);

Inovované európske jazykové portfólio –
Učenie sa rómskeho jazyka, jazyková
úroveň A2 (žiaci vo veku 10 – 14 rokov);

1

1

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár








Jazykové portfólio – Učenie sa
rómskeho jazyka, jazyková úroveň B1
(žiaci vo veku 15 – 18 rokov);
Jazykové portfólio – Učenie sa
rómskeho jazyka, jazyková úroveň B2
(žiaci vo veku 15 – 18 rokov);
Rómsko-slovenský slovník;
Príručka pre učiteľa - Ako používať
inovované Jazykové portfólio – učenie
sa rómskeho jazyka.

ŠPÚ zrealizoval v dňoch v dňoch 22. 10. - 26. 10.
2019 a 18.11.2019 vzdelávanie v oblastiach
rómskeho jazyka, rómskej kultúry a reálií v obciach
Spišské Tomášovce a Letanovce.
ŠPÚ na základe plánu hlavných úloh na rok 2019
riešil proces obnovy a inovácie kurikulárnych
dokumentov pre vyučovacie predmety, rómsky jazyk
a literatúra na všetkých typoch a stupňoch
vzdelávania. V roku 2019
prebiehala úprava
všeobecnej časti štátnych vzdelávacích programov s
komplexným vymedzením koncepcie vzdelávania v
intenciách aktuálnych spoločenských potrieb a na
základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v
SR. Cieľom pre rok 2019 bolo vytvorenie inventára
schválenej pedagogickej dokumentácie od roku 2008
po súčasnosť a analýza domácich a zahraničných
výstupov z výskumov a testovaní od roku 2008.
Úloha sa zamerala na vytvorenie inventára
schválených pedagogických dokumentov od roku
2008 a na ich komparatívnu analýzu, na základe
ktorej bola vypracovaná odborná štúdia so zreteľom
na vzdelávanie rómskej menšiny. Súčasťou úlohy je
vypracovanie podkladov pre metodológiu výskumu,
ktorý bude realizovaný v roku 2020.
Príprava podkladov k analýze rámcových učebných
plánov s komplexným vymedzením rozsahu
jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov na
základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v
SR. Aktivita sa odvíjala od vytvorenia inventára
schválenej pedagogickej dokumentácie cez analýzy
výskumov. Vypracované podklady budú slúžiť ako
východisko k úpravám rámcových učebných plánov
pre školy s vyučovacím jazykom národnostných
menšín a s vyučovaním jazyka národnostných
menšín.
V roku 2019 nebola realizovaná súťaž na
zabezpečenie tvorby a vydania učebníc a
didaktických materiálov v rómskom jazyku vrátane
metodiky pre vyučovanie predmetu rómska história
a reálie.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania

Opatrenie

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

Aktivita

7.3.1 Vytvoriť rámcové
učebné plány pre stredné
odborné školy s vyučovaním
jazyka národnostnej menšiny

7.3.2. Vypracovať analytickokoncepčný materiál k
vytvoreniu kvalitných
"magnetových škôl" v SR

Termín
plnenia

2019

2019

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

MŠVVaŠ SR

Bez nároku na
financovanie

MŠVVaŠ SR

Bez nároku na
financovanie

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

x

x

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

SNIV

vytvorené RUP

SNIV

analytickokoncepčný materiál

Cieľová
hodnota

1

1

Dosiahnutá
hodnota

1

1

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

splnená

MŠVVaŠ SR: MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.
septembra 2020 začínajúc prvým ročníkom schválilo
dodatky k štátnym vzdelávacím programom pre
odborné vzdelávanie a prípravu: rámcové učebné
plány pre stredné odborné školy s vyučovaním jazyka
národnostnej menšiny. To znamená, že od 1.
septembra 2020 v triedach s vyučovaním jazyka
národnostnej menšiny je povinnou súčasťou
vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ predmet
jazyk
národnostnej
menšiny a literatúra s
minimálnou dotáciou 1 hodina týždenne.
https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-apriprava/

splnená

MŠVVaŠ SR: Na základe zadania štátneho tajomníka
MŠVVaŠ SR bol vypracovaný analyticko-koncepčný
materiál: „Koncepcia výchovno-vzdelávacieho centra
pre deti z chudobných rodín.

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie

1.1 Realizovať programy
určené na vyhľadávanie
nových, alebo
inovatívnych foriem
podpory mladých "NEET"
z prostredia MRK s
cieľom zvyšovania ich
zamestnateľnosti a
zamestnanosti

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

1.1.1 Monitorovať NEET z
prostredia MRK na
základe podrobnejšieho
členenia na základe veku

2019
2020

MV
SR/ÚSVRK
(ÚPSVaR)

Bez nároku
na
financovanie

1.1.2 Poskytovať
poradenstvo a
vzdelávanie UoZ - NEET v
súvislosti s rozvojom
zručnosti pre riadenie
vlastnej kariéry

2019
2020

ÚPSVaR

OP ĽZ PO 2
290 289

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

x

MV SR/
ÚSVRK

445 220,80

IS SZ

Merateľný
ukazovateľ

Počet NEET v
obciach s
prítomnosťou
MRK

Počet NEET, ktorí
absolvovali
vzdelávanie vo
vybraných
okresoch

Cieľová
hodnota

n/a

490

Dosiahnutá
hodnota

n/a

2 290

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Vzhľadom na zameranie
predmetnej aktivity, ktorej splnenie by neviedlo k
efektívnemu
napĺňaniu
opatrenia,
ÚSVRK
predmetnú aktivitu neplnil.

prebieha
realizácia

ÚPSVaR: dosiahnutá hodnota = uchádzači
o zamestnanie (UoZ) do 29 rokov (- jeden deň)
z NP REPAS+, NP KOMPAS+, NP Pripravený na
prácu.
MPSVaR SR: V súlade s § 42 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie

Aktivita

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

1.2.1 Podpora
vzdelávania a prípravy
pre trh práce UoZ

1.3 Realizovať programy
podpory vstupu na trh
práce UoZ z prostredia
MRK

1.3.1 Podpora
individuálneho
poradenstva pre
dlhodobo
nezamestnaných UoZ

Termín
plnenia

2019
2020

2019
2020

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

ÚPSVaR

ÚPSVaR

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

ŠR
246 745,65

1 829 775,95

prijímatelia
43 543,35

x

OP ĽZ PO 3
160 000

353 184,64

ŠR
136 000

1 296 290,65

prijímatelia
24 000

x

Bez nároku
na
financovanie

2 654 750,36

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej len „úrad“) informačné a poradenské služby.
Ide o služby pri voľbe povolania, výbere
zamestnania, vrátane jeho zmeny, výbere
zamestnanca a adaptácii zamestnanca v novom
zamestnaní. V súlade s § 43 zákona o službách
zamestnanosti môže úrad poskytnúť UoZ
a záujemcovi o zamestnanie odborné poradenské
služby.
Sú
zamerané
na
ovplyvňovanie
rozhodovania a správania sa UoZ, vytváranie
súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ
a požiadavkami
na
vykonávanie
určitého
zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ.
Úrad v spolupráci so znevýhodneným UoZ môže
vypracovať individuálny akčný plán na podporu
jeho pracovného uplatnenia.
Rozvoj vedomostí a zručností UoZ do 29 rokov je
taktiež zabezpečený prostredníctvom národného
projektu Vzdelávanie mladých UoZ – 2, ktorého
realizácia sa začala v priebehu roka 2019. Jeho
cieľom je podporiť zamestnateľnosť mladých UoZ
(NEET) formou rekvalifikácie (REPAS+), posilnením
kľúčových
kompetencií
(KOMPAS+)
alebo
vzdelávaním a prípravou pre trh práce z vlastnej
iniciatívy mladého UoZ.

IS SZ

Počet klientov,
ktorý absolvovali
vzdelávanie vo
vybraných
okresoch

320

1 627

prebieha
realizácia

ÚPSVaR: NP REPAS+, NP KOMPAS+, NP Pripravený
na prácu.

IS SZ

Počet klientov,
ktorým bolo
poskytnuté
poradenstvo

260

18 468

prebieha
realizácia

ÚPSVaR:
Financované
z NP
Podpora
Individualizovaného poradenstva Aktivita I, II a NP
Cesta na trh práce Aktivita VI. V čase nastavenia
cieľových hodnôt sa s týmito projektmi nepočítalo.

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

OP ĽZ PO 3
7 516 829,51

2.1 Podporovať
zamestnávanie
znevýhodnených UoZ z
prostredia MRK
prostredníctvom
sociálnej ekonomiky

2.1.1 Podpora sociálnej
ekonomiky
prostredníctvom
poradenstva

2019
2020

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Počet
poradenských
regionálnych
centier pre
subjekty sociálnej
ekonomiky

1 119 859,97

MPSVaR SR/
IA MPSVR SR

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

8

Dosiahnutá
hodnota

8

prebieha
realizácia

MPSVaR SR

ŠR
2 437 390,24

111 980,38

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Počet
konzultantov
sociálnej
ekonomiky

32

31

Opis plnenia aktivity/ komentár

MPSVaR SR: Implementačná agentúra MPSVR SR
(IA MPSVR SR) realizuje národný projekt „Inštitút
sociálnej ekonomiky“, ktorého účinnosť zmluvy je
od 30.01.2019. Projekt je v implementácii.
Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa
vytvorila podporná infraštruktúra sociálnej
ekonomiky, ktorá je vybudovaná na celom
Slovensku. Úlohou regionálnych centier sociálnej
ekonomiky je bezplatné poskytovanie informácií
verejnosti o sociálnom podnikaní, vysvetľovanie
pravidiel fungovania sociálnych podnikov a
podporenie záujmu verejnosti o ich založenie
a fungovanie v rámci zákona č. 112/2018 Z. z.
Projekt svojou intervenciou významnou mierou
prispieva k vzniku sociálnych podnikov na národnej
a lokálnej úrovni, podporuje rozvoj regionálnej
zamestnanosti a medzitrh práce, zvyšuje možnosti
pre záujemcov o sociálne podnikanie, zamerané na
tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne
ohrozeným osobám. Jednou zo spoločensky
prospešných služieb sú v zmysle tohto zákona
služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti, v rámci ktorých sociálny podnik
napĺňa cieľ zamestnávania príslušného percenta
zraniteľných alebo znevýhodnených osôb akými sú
napríklad MRK, dlhodobo nezamestnaní, nízko
kvalifikované osoby, mladí ľudia, ľudia nad 50
rokov veku, zdravotne postihnuté osoby, a pod.
Podniky aktívne zapájajú tieto osoby s cieľom ich
začlenenia na trh práce. K 1.februáru 2020 vzniklo
83 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré
zamestnávajú približne 500 znevýhodnených
a zraniteľných osôb. Nie je možné presne vyčísliť
príslušníkov MRK, nakoľko sa oficiálne nehlásia
k rómskej národnosti.
Bola vytvorená centrálna koordinačná jednotka
s 19 zamestnancami a otvorených 8 regionálnych
centier sociálnej ekonomiky kde pracuje 31
zamestnancov (koordinátorov regionálnych centier
SE). Regionálne centrá sociálnej ekonomiky sú
zriadené v územnej pôsobnosti každého
samosprávneho
kraja,
vrátane
Bratislavy.
Zamestnanci v rámci aktivít národného projektu
zvyšujú povedomie o sociálnej ekonomike,
koordinovane
poskytujú
záujemcom
a
potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky
informácie o sociálnom podnikaní, informujú o
zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch a taktiež usmerňujú a poskytujú
nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu
novovznikajúcim sociálnym podnikom. Kľúčovou
úlohou regionálnych centier je bezplatne
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Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej
verejnosti v lokálnom prostredí, vyhľadávať
potenciálnych záujemcov a motivovať
ich k
zakladaniu sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia
regionálnej zamestnanosti ako i následnej
udržateľnosti. Realizácia národného projektu
vytvára priestor pre sociálne orientovanú
ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej
ekonomiky spoločnosti.
Aj prostredníctvom diseminácie bude zabezpečené
zvýšenie povedomia širokej verejnosti (odbornej a
laickej) o problematike sociálneho podnikania, o
novej legislatíve v oblasti SE, o procese založenia a
úspešného fungovania sociálneho podniku, o
možnostiach podpory a o rozvoji SE na národnej a
lokálnej úrovni, o využívaní sociálneho aspektu vo
VO, o možnostiach podnikania so sociálnym
aspektom a pod.
Podľa uzatvorenej zmluvy o NFP boli prostriedky z
OP ĽZ PO3 poskytnuté na realizáciu projektu vo
výške 7 037 517,27 eur.

2.1.2 Podpora sociálneho
podnikania
prostredníctvom cielenej
podpory registrovaných
sociálnych podnikov

Počet
podporených
sociálnych
podnikov
2019
2020

ÚPSVaR
MPSVaR SR

x

307 475,88*

51
(21)*

prebieha
realizácia

n/a

IS SZ

Počet
znevýhodnených/
zraniteľných osôb
zamestnaných v
sociálnych
podnikoch

MPSVaR SR: ÚPSVaR realizuje národný projekt
(NP) „Podpora integračných podnikov“. ktorého
účinnosť zmluvy je od 14.09.2019. Projekt je
v implementácií V rámci NP sa v regiónoch
prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a
rodiny implementujú aktívne opatrenia na trhu
práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zamerané
na
podporu
registrovaných
integračných
sociálnych podnikov vo väzbe na zákon č.
112/2018 Z. z.

287
(194)*

MPSaVR SR pripravilo NP „Investičná pomoc pre
sociálne podniky – nenávratná zložka“.
Intervencia NP je zameraná na podporu
registrovaných sociálnych podnikov (RSP) podľa
zákona č. 112/2018 Z. z. v súlade s prínosom OP ĽZ,
zameraným na predchádzanie nezamestnanosti
prostredníctvom podpory podnikania a vytvárania
podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky.
Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti
nastaveného systému investičnej podpory RSP, aby
prežili náročnú počiatočnú fázu fungovania a
dosiahli úroveň stability, ktorá im následne umožní
zlepšiť prístup k zamestnaniu a predchádzať
nezamestnanosti vo väzbe na potreby trhu práce a
regionálnych trhov práce prostredníctvom
investičnej pomoci pre RSP. Účelom NP je podpora

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

RSP formou povinnej kombinácie návratnej pomoci
(finančného nástroja, resp. komerčného úveru)
prostredníctvom finančnej inštitúcie a nenávratnej
pomoci - nenávratného finančného príspevku
(NFP) prostredníctvom ÚPSVaR ako prijímateľa NP
a poskytovateľa NFP užívateľom podľa zákona č.
292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov.
NFP bude poskytovaný RSP, ktorým bol prvotne
poskytnutý úver podľa schváleného investičného
zámeru.
Odbor sociálnej ekonomiky MPSVaR SR, ku dňu
31.12.2019, vydal Osvedčenie o priznaní štatútu
RSP celkom 51 podnikom.
V 51 RSP je zamestnaných celkom 500
zamestnancov (459 na trvalý pracovný pomer), z
toho 287 znevýhodnených a zraniteľných osôb, 79
osôb ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o
zamestnanie viac ako 12 mesiacov; 16 osôb
starších ako 50 rokov; 46 osôb s nižším ako
stredným odborným vzdelaním; 16 osôb s trvalým
pobytom v najmenej rozvinutom okrese; 182 osôb
so zdravotným postihnutím alebo uznanou
invaliditou; 38 osôb, ktoré patria k národnostnej
alebo etnickej menšine. Nie je možné presne
vyčísliť príslušníkov MRK, nakoľko sa oficiálne
nehlásia k rómskej národnosti.

2.1.3 Podpora sociálneho
podnikania
prostredníctvom cielenej
podpory registrovaných
sociálnych podnikov

2.2 Podporovať
umiestňovanie
znevýhodnených UoZ z
prostredia MRK na trh
práce s využitím
nástrojov AOTP

2.2.1 Podporovať vstup
na trh práce
znevýhodnených UoZ
prostredníctvom AOTP

2019
2020

2019
2020

MV SR, SIH

OP ĽZ PO 6,
ŠC 6.2.1
15 000 000

0

ŠR
1 800 000

0

prijímatelia
900 000

0

OP ĽZ
287 300

28 004 170,41

ÚPSVaR

Počet
podporených
sociálnych
podnikov
ITMS2014+

IS SZ
ŠR
50 700

4 841 912,42

Nárast
zamestnanosti v
podporovaných
podnikoch o počet
novovytvorených
miest
Počet
znevýhodnených
UoZ, ktorý využili
AOTP a vstúpili na
trh práce vo
vybraných

30

0

prebieha
príprava
150

260

0

56 118

prebieha
realizácia

*hodnota merateľných ukazovateľov vo vybraných
okresoch je 21/194. Rovnako aj hodnota
čerpaných zdrojov je uvedená pre vybrané okresy.
SO MV SR: VO na finančných sprostredkovateľov
pre OP ĽZ bolo spustené 6.11.2018 a uzavreté
podpismi zmlúv s finančnými skupinami (FS) 15.11.2019 (SlSp), respektíve 17.12.2019 (TISE).
Vzhľadom na úspešné uzavretie tohto pilotného
odskúšania postupov VO pri výbere FS pre sociálnu
ekonomiku bude v najbližšom období spustené VO,
ktoré bude v rámci aktivít soc. ekonomiky zahŕňať
aj podporu soc. nájomného bývania pre
obyvateľov MRK a mikropôžičkovej podpory
svojpomocnej výstavby bývania tejto cieľovej
skupiny.
ÚPSVaR:
Počet UoZ v zmysle § 8 ods. 1
(znevýhodnení
UoZ)
zákona
o službách
zamestnanosti, ktorí boli umiestnení na nástroj
AOTP, vrátane všetkých NP podľa § 54. Počet
zahrňuje aj tých, ktorá boli umiestnení, vrátili sa do
evidencie a umiestnili sa na trh práce cez iný
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Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

okresoch

2.4 Poskytovanie
komunitne
orientovaných služieb
zamestnanosti verejnými
a neverejnými
poskytovateľmi

4.1 Zabezpečiť
kontinuálne
pokračovanie terénnej
sociálnej práce v MRK

2.4.1 Poskytovanie
špecializovaného
poradenstva v oblasti
zamestnanosti
prostredníctvom
zamestnancov KC

4.1.1 Realizácia programu
terénnej sociálnej práce v
obciach.

2019

2019

MV
SR/ÚSVRK

MPSVaR SR/
IA MPSVR SR
(obce
a mestá)

Financované
v rámci
aktivity 4.2.2.

OP ĽZ PO 4
3 564 586,47

x

OIP/ MV
SR/ÚSVRK

3 106 402,66
ITMS 2014+

ŠR
629 044,67

599 132,06

Počet agentúr
a/alebo
organizácii
a/alebo inštitúcií
spolupracujúcich
na realizácii aktivít
na poskytovanie
služieb
zamestnanosti pre
osoby MRK
Počet agentúr
a/alebo
organizácií
a/alebo inštitúcii
spolupracujúcich
na realizácii aktivít
na kariérne
poradenstvo pre
osoby MRK

Počet osôb, ktoré
využívajú aktivity
poskytovaných
terénnymi
sociálnymi
pracovníkmi a
terénnymi
pracovníkmi

Opis plnenia aktivity/ komentár

nástroj AOTP. Čiže viac krát za rok využili
umiestnenie cez AOTP.

12

135

splnená

4

MV SR/ ÚSVRK: V rámci NP KC - k 31.10.2019 boli
2774 osobám MRK poskytnuté individuálne služby
zamestnanosti. Z uvedeného počtu osôb sa
celkovo 380 osôb zamestnalo vďaka poskytovaným
službám zamestnanosti. Na dosiahnutí uvedených
hodnôt sa podieľalo aj 135 agentúr a/alebo
organizácii a/alebo inštitúcií realizujúcich aktivity
na poskytovanie služieb zamestnanosti pre osoby
MRK. V spolupráci s agentúrami a/alebo
organizáciami
a/alebo
inštitúciami
spolupracujúcich na realizácii aktivít na kariérne
poradenstvo pre osoby MRK sa v KC poskytlo 704
intervencií pre prijímateľov sociálnej služby.

85
Zamestnalo sa prostredníctvom realizácie aktivít
na kariérne poradenstvo 146 osôb.

46 000

50 359

splnená

IA MPSVR SR: Realizácia národného projektu
Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)
skončila 30.09.2019. V pôvodne zazmluvnenom
období na výkon terénnej sociálnej práce (TSP) do
30.06.2019 bolo do 31.01.2019 účinných 234
zmlúv o spolupráci a od 01.02.2019 účinných 233
zmlúv o spolupráci (1 zmluva o spolupráci bola
mimoriadne ukončená). Po predĺžení obdobia na
výkon TSP do 31.08.2019 bolo k 31.08.2019
účinných 221 zmlúv o spolupráci (12 subjektov
nepodpísalo dodatok k zmluve o spolupráci).
K 31.08.2019 výkon TSP na základe dodatku
k zmluve o spolupráci realizovalo 211 subjektov
v 207 obciach. Bez výkonu bolo v tomto období 10
subjektov, a to z dôvodu neobsadených pozícií
terénny sociálny pracovník a terénny pracovník.
Z tohto
dôvodu
tak
k
31.08.2019
zo
zazmluvneného počtu 278 terénnych sociálnych
pracovníkov a 253 terénnych pracovníkov
vykonávalo terénnu sociálnu prácu 242, resp. 241.
TSP poskytovaná najmä ľuďom z MRK a aj ľuďom
bez domova na celom Slovensku. Terénni sociálni
pracovníci a terénni pracovníci asistovali viac ako
50 000 ľuďom pri riešení širokého spektra
problémov z rôznych oblastí: zamestnanie,
vzdelávanie, zdravie, bývanie a pod. Od začiatku
realizácie projektu k 31.08.2019 poskytli 1 632 898
intervencií.
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Opatrenie

Aktivita

4.1.2 Realizácia programu
terénnej sociálnej práce v
obciach s prítomnosťou
MRK - 150

4.2. Zabezpečiť
kontinuálne
pokračovanie podpory
činnosti komunitných

4.2.1 Podpora vybraných
sociálnych služieb krízovej
intervencie na
komunitnej úrovni.

Termín
plnenia

2019

2019

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

MPSVaR
SR/IA
MPSVR

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

OP ĽZ PO 5
(NP TSP a TP)
3 850 962,66

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

749 635,10

OP ĽZ PO 4
1 630 612,49

825 259,91

Cieľová
hodnota

OIP/ MV
SR/ÚSVRK

Počet osôb z MRK,
ktoré využívajú
služby terénnych
sociálnych
pracovníkov a
terénnych
pracovníkov
zapojených do
projektu

30000

ITMS 2014+

Počet
vykonávateľov
služieb a opatrení
na účely

82

4 252 583,17

ŠR
679 581,65

Merateľný
ukazovateľ

Dosiahnutá
hodnota

9561
a
14 609

61

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

splnená

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

V rámci nadväzujúceho národného projektu
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej
práce (NP TSP II) (09/2019-03/2023) od 09/2019
pokračoval výkon TSP prostredníctvom približne
150 terénnych sociálnych pracovníkov a 140
terénnych pracovníkov zo 117 spolupracujúcich
subjektov zapojených do NP TSP I, u ktorých je
uznaná spätná oprávnenosť výdavkov od
01.09.2019. Žiadosť o poskytnutie NFP bola
podaná 30.10.2019 a schválená 14.11.2019.
Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná
13.12.2019, zverejnená 19.12.2019 a 20.12. 2019
nadobudla účinnosť. V roku 2019 boli tiež
zverejnené 2 oznámenia o možnosti predkladania
žiadostí o zapojenie sa do NP TSP II pre cieľové
skupiny MRK a ľudia bez domova. Bol zrealizovaný
výber subjektov v rámci prvého oznámenia
o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do
NP TSP II pre cieľovú skupinu MRK. Z 217 žiadostí
doručených v termíne uzávierky žiadostí bolo
schválených 201 žiadostí (VRR 3, MRR 198), z toho
194 žiadostí z verejného sektora (VRR 3, MRR 191)
a 7 žiadostí z neverejného sektora (VRR 0, MRR 7).
Výber subjektov v rámci druhého oznámenia
o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa
do NP TSP II pre cieľovú skupinu ľudia bez domova
bude zrealizovaný v 01/2020, rovnako ako
uzatváranie zmlúv o spolupráci. V termíne
uzávierky žiadostí bolo do IA MPSVR SR
doručených 5 žiadostí z neverejného sektora (VRR
4, MRR 1). Realizácia hlavnej aktivity v rámci
implementácie NP TSP II začne v 02/2020.
MV SR/ÚSVRK: K 31.10.2019 bolo v rámci
národného projektu „Terénna sociálna práca a
terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych
komunít“
zamestnaných
221
terénnych
sociálnych
pracovníkov a 273 terénnych pracovníkov v 141
obciach. V období od 1.1.2019 do 31.10.2019 sa
dostalo ku klientom 288 331 intervencií. Počet
klientov z MRK, ktorí využívajú služby TSP bol k
31.10.2019 - 9 561. V II. fáze projektu v novembri
a decembri 2019 sa vykonalo ďalších 24 378
intervencií pre registrovaných 14 609 klientov.
IA MPSVR SR: V roku 2019 naďalej pokračovala
podpora KC v rámci národného projektu Podpora
vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie
na komunitnej úrovni. KC boli podporené do

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti

Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

centier v MRK

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)
(obce
a mestá)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

ŠR
287 755,15

145 634,11

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

sociálneho
začleňovania (KC)

OP ĽZ PO 5
(NP KC)
2 214 811
4.2.2 Realizácia programu
komunitných centier v
obciach s prítomnosťou
MRK - 150

2019

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

OIP/ MV
SR/ÚSVRK

5 075 265*

Počet
podporených
komunitných
centier

76

67

splnená

ŠR
390 849

Opis plnenia aktivity/ komentár

08/2019.
Od 09/2019 budú podporené
z národného projektu Budovanie odborných
kapacít na komunitnej úrovni, pričom im bude
preplácaná spätná oprávnenosť výdavkov.
MV SR/ ÚSVRK: Hlavná aktivita projektu NP KC
ukončená 31.10.2019. K uvedenému dátumu bola
Zmluva o spolupráci uzatvorená s 72
Poskytovateľmi sociálnej služby KC a vo výkone
bolo 67 KC, čo je o 14 KC viac ako k 31.12.2018. V
KC bolo spolu k 31.10.2019 zamestnaných 196
zamestnancov, z toho 157 žien a 39 mužov. Od
1.11.2019 je výkon podporený z NP Komunitné
služby v mestách a obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP
KS MRK) a vo výkone bolo k 31.12.2019 65 KC.
Zazmluvnených v rámci NP KS MRK 70
Poskytovateľov sociálnej služby KC.
* NP KC – 5 059 157,65
NP KS MRK - 16 107,72

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia
Opatrenie

Aktivita

1.1 Navrhnúť systém
monitorovania
rozdielov v zdraví a
ich determinantov
medzi MRK a
väčšinovou
populáciou

1.1.1 Zhodnotiť existujúce
návrhy metodických postupov
pre zber indikátorov zdravia a
navrhnúť štandardný metodický
postup pre implementáciu
systému monitorovania
rozdielov v zdraví

2.1 Zlepšiť prístup
MRK k pitnej vode

2.1.1 Zlepšiť prístup MRK k
pitnej vode prostredníctvom
najmä nízkonákladových
opatrení (napr. výdajné miesta,
vŕtanie studní)

2.2 Zlepšiť prístup
MRK k pitnej vode na
miestach, kde sú
využívané
neštandardné zdroje

2.2.1 Zmapovanie zdrojov pitnej
vody vo vybraných lokalitách

Subjekt
Termín zodpovedný
plnenia za realizáciu
(partneri)

2019

2019
2020

2019

MZ SR
(NCZI)

MV SR
(obce
a mestá)

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

Hodnota indikovaných
alokovaných zdrojov
(v EUR)

Bez nároku na
financovanie

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

x

OP ĽZ PO 6
13 000 000

OP ĽZ PO 6
16 000 000

1 270 100

ŠR
1 530 000

ŠR
1 882 353

149 424

prijímatelia
760 000

prijímatelia
941 176

74 712

Bez nároku na
financovanie

x

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

NCZI

Metodický postup pre
systém monitorovania
rozdielov v zdraví

1

ITMS2014+

Počet MRK s
prístupom k pitnej
vode v dôsledku
realizácie projektov v
sledovanom období

N/A

MV
SR/ÚSVRK

Monitorovacia správa

Cieľová
hodnota

1

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

1

splnená

MZ SR: V spolupráci s ÚSVRK - NCZI participovalo na
tvorbe podkladov pre metodický postup pre určenie
rozdielov v zdravotnom stave medzi MRK a
väčšinovou populáciou SR s možnosťou využitia
údajov NCZI.

4444

prebieha
realizácia

SO MV SR: Hodnota merateľného ukazovateľa
vychádza z riadne ukončených projektov.

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: V rámci príprav Atlasu rómskych
komunít 2019 bol téma prístupu k pitnej vode
identifikovaná ako jedna z priorít. Uskutočnila sa
analýza zozbieraných dát a bol pripravený zoznam
lokalít s kategóriami zhoršeného prístupu k pitnej

Dosiahnutá
hodnota

0

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia
Opatrenie

Aktivita

Subjekt
Termín zodpovedný
plnenia za realizáciu
(partneri)

Hodnota indikovaných
alokovaných zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

pitnej vody alebo sú
bez zdroja pitnej
vody

vode. Tento zoznam bol vyhotovený v roku 2020 a
následne využitý v prípravu novej výzvy pre obce na
zlepšenie prístupu k pitnej vode zo zdrojov EŠIF
PO6. Vyhlásenie výzvy sa očakáva roku 2020.
2.2.2 Realizovať informačnú
kampaň zameranú na obce s
MRK bez prístupu k
štandardným zdrojom pitnej
vody a na obce s MRK s nízkou
dostupnosťou pitnej vody pre
domácnosti

3.1 Zvyšovanie
kvality programov
zameraných na
podporu zdravia MRK
a prevenciu ochorení

3.2 Podpora
implementácie
programov
zameraných na
podporu zdravia MRK
a prevenciu ochorení

Opis plnenia aktivity/ komentár

2019
2020

MV
SR/ÚSVRK
(ZMOS,
MV SR,
ÚVZ)

Bez nároku na
financovanie

3.1.1 Zhodnotenie výsledkov,
dopadov a procesov NP Zdravé
komunity 2A a návrh
modifikácie projektu s cieľom
zvyšovania jeho kvality

2019

MZ
SR/Zdravé
regióny
(ÚPZ LF
UPJŠ)

OP ĽZ PO 5 v rámci NP
Zdravé regióny,
financované v rámci
aktivity 3.2.2.

x

MZ SR/ZR

Evaluačná správa

1

3.2.1 Vytvorenie metodických
postupov zameraných na
vzdelávania a podporu zdravia a
prevenciu ochorení v MRK

2019

MZ
SR/Zdravé
regióny

OP ĽZ PO 5 v rámci NP
Zdravé regióny,
financované v rámci
aktivity 3.2.2.

x

MZ SR/ZR

Metodické postupy

2

3.2.2 Realizácia a rozvoj
zdravotnej mediácie v MRK

2019

MZ
SR/Zdravé
regióny

x

MV
SR/ÚSVRK

OP ĽZ PO 5 v rámci NP
Zdravé regióny
3 200 491,40

Počet osôb, ktoré
využili služby v oblasti
zdravotnej mediácie
3 809
426,31

4.1.1 Pripraviť koncept
pilotného projektu mobilných
ambulancií

2019

MV
SR/ÚSVRK
(TUKE)

5.1 Zlepšiť
dostupnosť
programov a služieb
pre MRK v oblasti
výchovy k manželstvu
a rodičovstvu a
ochrany zdravia
matky a dieťaťa

5.1.1Podporovať projekty MVO
zamerané na osvetu pre MRK s
dôrazom na oblasť zdravia,
výchovy k rodičovstvu a ochrane
zdravia matky a rodovej
rovnosti

2019
2020

MPSVaR SR
MVO

Bez nároku na
financovanie

Dotačná schéma na
podporu rodovej rovnosti a
rovnosti príležitostí
40 000

1

7000

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2019 sa informačná kampaň
neuskutočnila.

1

splnená

MZ SR: Ide o správu pod názvom: Stanovenie
zdravotných potrieb v cieľových marginalizovaných
rómskych komunitách a vstupné meranie pre
hodnotenie dopadov projektu.

2

splnená

MZ SR: Dve komplexné metodiky:
1) Upevňovanie hygienických návykov pre deti
ranného a mladšieho školského veku;
2) Dojčenie – Dobrý štart do života.

0

13 418

MZ SR/ZR

splnená
Počet zamestnancov
na pozíciách
asistentov osvety
zdravia

ŠR
564 792,60

4.1 Zlepšenie
geografickej a
finančnej dostupnosti
služieb zdravotnej
starostlivosti MRK

Informačná kampaň

200

258

x

MV
SR/ÚSVRK

Návrh pilotného
projektu

1

1

splnená

0

MPSVaR SR

počet podporených
projektov

4

0

prebieha
príprava

MZ SR: Údaj predstavuje počet registrovaných
klientov v rámci Národných projektov Zdravé
komunity 2A a 3A za rok 2019.
V rámci celého projektu bol splnený predmetný
ukazovateľ v celkovom počte – 33 875.
Reálny počet je však oveľa vyšší, pretože zmluvne
stanovený spôsob evidencie klientov je priamo
úmerný dobrovoľnej ochote cieľovej skupiny
participovať na formou podpisu dokumentu, čo sa
samozrejme mnohí klienti odmietli.
MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v roku 2019 spolupracoval s
Beatou Gavurovou, prodekankou pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium z
Ekonomickej fakulty TUKE, Košice, ktorej boli
poskytnuté údaje z Atlasu rómskych komunít 2019
za účelom pripraviť podklady ku konceptu projektu
mobilných ambulancií ako je finančná kalkulácia
nákladov, párovanie s Atlasom rómskych komunít,
ktorých lokalít by sa koncept mal týkať.
MPSVaR SR: Odbor rodovej rovnosti príležitostí v
rámci dotačnej schémy na podporu rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí, orientačne vyčlenil celkovo
40 000 Eur na riešenie rómskej témy. Uvedené
finančné prostriedky sa schvaľujú v zmysle
obsahového rámca a kvality projektu. V roku 2019
ani jeden projekt nemal uvedenú aktivitu v
predmete žiadosti o schválenie v odbornej komisii.
Na základe uvedeného sa zo sumy 40 000 na
aktivitu zameranú na osvetu pre MRK s dôrazom na
oblasť zdravia a výchovy k rodičovstvu a ochrane
zdravia matky a rodovej rovnosti nevyčlenili
finančné prostriedky. To však neznamená, že

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia
Opatrenie

Aktivita

Subjekt
Termín zodpovedný
plnenia za realizáciu
(partneri)

Hodnota indikovaných
alokovaných zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

v budúcnosti sa nebudú čerpať. Všetko sa odvíja od
kvality predložených projektov a ich obsahového
zamerania.
MZ SR: Celkový počet pozostáva z nasledovných:
1) 229 vyškolených asistentov;
2) 7vyškolených asistentov osvety zdravia
v prostredí nemocníc;
3) 15 asistentov, ktorí absolvovali špecializované
vzdelávanie.

5.1.2 Realizácia vzdelávacích
aktivít pre asistentov osvety
zdravia v oblasti výchovy k
rodičovstvu a ochrany zdravia
matky a dieťaťa

2019

MZ
SR/Zdravé
regióny

OP ĽZ PO 5 v rámci NP
Zdravé regióny,
financované v rámci
aktivity 3.2.2.

x

MZ SR/ZR

Počet vyškolených
asistentov osvety
zdravia v sledovanom
období

200

251

splnená

5.1.3 Realizácia zdravotnej
mediácie na komunitnej úrovni
v oblasti výchovy k rodičovstvu
a ochrany zdravia matky a
dieťaťa

2019

MZ
SR/Zdravé
regióny

OP ĽZ PO 5 v rámci NP
Zdravé regióny,
financované v rámci
aktivity 3.2.2.

x

MZ SR/ZR

Počet intervencií
asistentov osvety
zdravia v predmetnej
oblasti

3000

10 681

splnená

MZ SR: Uvedená hodnota predstavuje evidovaný
stav ku dňu 31.12.2019.

2019

MV
SR/ÚSVRK,
ÚPZ LF UPJŠ
(MZ SR)

Bez nároku na
financovanie

x

OP ĽZ PO 5 v rámci NP
Zdravé regióny,
financované v rámci
aktivity 3.2.2.

Bez nároku na
financovanie

6.1 Vytvoriť študijný
program ďalšieho
vzdelávania pre
vybrané zdravotnícke
povolania v
tematickej oblasti
práce s MRK

6.1.1 Vytvorenie minimálneho
štandardu pre študijný program
sústavného vzdelávania pre
vybrané zdravotnícke povolania
tematicky zameraného na prácu
s MRK

6.2 Zvýšiť a rozšíriť
počet asistentov
osvety zdravia v
nemocniciach vo
vybraných okresoch

6.2.1 Zvýšiť počet asistentov
osvety zdravia v nemocniciach
vo vybraných okresoch

2019

MZ
SR/Zdravé
regióny
(ÚPZ LF
UPJŠ)

7.1 Zabezpečiť
medzirezortnú
spoluprácu v oblasti
zdravia MRK

7.1.1 Zriadenie a koordinácia
pracovnej skupiny s agendou
zdravia MRK

2019

MZ SR
(MV
SR/ÚSVRK)

MV
SR/ÚSVRK

Postúpenie
vytvoreného
materiálu na
zapracovanie do
výnosu MZ SR

1

0

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: Návrh minimálneho štandardu bol
vypracovaný v spolupráci s odbornými partnermi
a zaslaný na pripomienkovanie príslušnej sekcii MZ
SR. Nejednalo sa však o konečný návrh, ktorý by
mohol byť zapracovaný. Cieľová hodnota teda
v roku 2019 nebola dosiahnutá.

x

MZ SR/ZR

Počet asistentov

12

8

prebieha
príprava

MZ SR: Vzhľadom na limity projektu Zdravé
komunity 2A sa s navýšením Asistentov v prostredí
nemocníc počíta až v rokoch 2020 – 2022. Stav 8
predstavuje údaj ku dňu 31.12.2019.

x

MZ SR/ZR

Plán činnosti
pracovnej skupiny

1

1

splnená

MZ SR: Pracovná skupina bola zriadená na MZ SR
a plán činnosti pracovnej skupiny bol vytvorený
v roku 2019. Pracovná skupina už mala 3
zasadnutia, prvé sa konalo 26.9.2019.

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

prebieha
realizácia

MDV SR: V roku 2019 bola poskytnutá dotácia vo
výške 18 139 700 eur, čím bolo podporené
obstaranie 999 nájomných bytov určených na
sociálne bývanie.
Z uvedeného počtu bola
poskytnutá dotácia 3 obciam s MRK na obstaranie
48 nájomných bytov na účel sociálneho bývania v
celkovej výške 1 139 930 eur.

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

1.1 Podporiť
nájomné bývanie v
obciach s
prítomnosťou MRK

Aktivita

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

Termín
plnenia

2019
2020

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

MDV SR
(obce a mestá)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

ŠR
2 000 000

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

1 139 930

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

MDV SR

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

200

48

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

Aktivita

1.2.2 Vytvoriť analýzu bariér pri
legalizácií technicky vyhovujúcich
obydlí v osídlení MRK

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

2019

MV SR/ÚSVRK
(MDV SR, ZMOS,
MVO)

2019
2020

MV SR
(SZRB AM,
MV SR/ÚSVRK,
MPSVaR SR,
MDV SR, ZMOS,
obce a mestá,
MVO)

1.2 Podporiť
vlastnícke bývanie
v obciach s
prítomnosťou MRK
1.2.3 Realizovať pilotný program
svojpomocnej výstavby vlastníckeho
bývania financovaného
prostredníctvom mikropôžičiek

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Bez nároku na
financovanie

x

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
10 000 000

0

ŠR
1 760 000

0

prijímatelia
590 000

0

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP
(ŠC 5.1.3)
1 578 164,98

1.3 Podporiť
vysporiadanie
pozemkov v
obciach s
prítomnosťou MRK

1.3.1 Realizovať národný projekt
Podpora vysporiadania pozemkov v
osídleniach MRK v 150 oprávnených
obciach

2019

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/
ÚSVRK

Metodika legalizácie
obydlí v osídleniach
MRK

1

0

prebieha
príprava

MV SR/ ÚSVRK: V rámci svojej pôsobnosti sa ÚSVRK
následnej legalizácii stavieb venoval primárne
prostredníctvom pripomienok k legislatívnemu
procesu prípravy Stavebného zákona. V rámci
stretnutí pracovných skupín ako aj v zaslaných
neformálnych
pripomienkach
opakovane
upozorňoval na problematiku následnej legalizácie
stavieb, a to aj v súvislosti s NP PVP MRK, kde je po
vysporiadaní pozemkov následným krokom
legalizácia stavieb. Tieto snahy nevyústili do
osobitnej publikácie.

ITMS2014+

Počet poskytnutých
mikropôžičiek na
svojpomocnú
výstavbu

N/A

0

prebieha
príprava

SO MV SR: Pripravuje sa verejné obstarávanie pre
úverový nástroj na výstavbu vlastného bývania +
čiastočne pre spoločný podnik zameraný na bývanie
pre zraniteľné skupiny.

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: Realizácia hlavnej aktivity NP
Podpora
vysporiadania
pozemkov
v
marginalizovaných rómskych komunitách (NP PVP
MRK) bola viazaná na realizáciu VO so zložitým a
zdĺhavým procesom spracovania dokumentácie a
kontrol,
čo
spôsobilo
posun
časového
harmonogramu hlavnej aktivity projektu.
NP PVP MRK bol mimoriadne ukončený dňa
28.08.2019 z dôvodu neukončeného procesu VO na
poskytovanie služieb pre zákazku:
1)
„Usmerňovacie,
poradenské,
sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby
II.“ kód ITMS 2014+ VO 42605468, ,
2)„Asistencia pri vysporiadaní pozemkov“ kód ITMS
2014+ VO47339089“.
Rozhodnutím o schválení žiadosti o poskytnutie NFP
č. 0019637/2019, SEP-IMRK4-2019/002958 zo dňa
20.09.2019, došlo s účinnosťou odo dňa 26.09.2019
k prevzatiu aktivít súvisiacich s procesom
vysporiadania pozemkov v rámci NP PVP MRK, do
národného projektu „Podpora vysporiadania
právnych vzťahov k pozemkom v obciach s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych
komunít“ kód ITMS2014+ 312051Y209 (ďalej len
„NP PVP OsMRK“).
NP PVP OsMRK nadväzuje na NP PVP MRK,
z ktorého preberá prípravu realizácie predmetných
VO na Podaktivity 1 až 3. VO boli úspešne
zrealizované. V čase od 02/2019 do 08/2019 bola v
148 zapojených
obciach
vykonaná
analýza
skutkového a právneho stavu dotknutých pozemkov
(Podaktivita 1 projektu). Výstupom boli elaboráty
dotknutých osídlení, na základe ktorých sa stanovil
spôsob vysporiadania pozemkov v jednotlivých

749 692,88

MV SR/ÚSVRK
(MV SR/ÚSVRK,
obce a mestá)

MV
SR/ÚSVRK

ŠR
278 505,00

Merateľný
ukazovateľ

84 703,67

Počet obcí s MRK, u
ktorých došlo k
vysporiadaniu
pozemkov v dôsledku
zapojenia sa do
programov
vysporiadania
pozemkov

20 obcí

0

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

Aktivita

1.3.2 Pilotný projekt vysporiadania
pozemkov - jednoduché pozemkové
úpravy

1.4 Zvýšiť
individuálnu
integráciu
príslušníkov MRK
zavedením
systému
prestupného
bývania a
sprievodnej
sociálnej asistencie

2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(obce a mestá)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

ŠR - dotačná
schéma ÚSVRK
43 800

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
45 000 000
1.4.1 Realizovať program podpory
systémov prestupného bývania so
sprievodnou sociálnou asistenciou a
využitím sociálneho aspektu vo
verejnom obstarávaní

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

2.1. Zlepšiť
technickú
vybavenosť a
infraštruktúru v
osídleniach MRK

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

2.1.2 Realizovať výstavbu
prístupových ciest v osídleniach MRK

2.1.3 Zabezpečiť zavedenie
inžinierskych sietí v osídleniach MRK

2019
2020

2019
2020

2019
2020

2019
2020

MV SR
(MV SR/ÚSVRK,
Obce a mestá)

MDV SR
(Obce a mestá)

MV SR
(MV SR/ÚSVRK,
obce a mestá)

MV SR
(MV SR/ÚSVRK,
obce a mestá)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

48 300

MV SR/
ÚSVRK

0

ŠR
5 290 000

0

prijímatelia
2 640 000

0

ŠR
200 000

53 860

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
11 050 000

0

ŠR
1 350 000

0

prijímatelia
650 000

0

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
17 050 000

zdroj dát/
overenie

0

ITMS2014+

MDV SR

ITMS2014+

SO MV SR

Merateľný
ukazovateľ

počet obcí s MRK, v
ktorých došlo k
jednoduchým
pozemkovým
úpravám
Počet príslušníkov z
MRK, ktorým sa
zlepšili podmienky
bývania
prostredníctvom
programov
svojpomocnej
výstavby obydlí /
prestupného bývania
Počet
novovybudovaných
bytových jednotiek na
zabezpečenie
nájomného bývania
Počet obcí s MRK,
ktorým bola
poskytnutá dotácia na
technickú vybavenosť
Počet príslušníkov
MRK, ktorým sa
zlepšili podmienky
bývania
prostredníctvom
vybudovania /
dobudovania
pozemných
komunikácií

Počet osídlení MRK so
zavedenými
inžinierskymi sieťami

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

8 obcí

6

N/A

0

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

prebieha
realizácia

prebieha
realizácia

N/A

15

N/A

N/A

Opis plnenia aktivity/ komentár

osídleniach. Od 09/2019 prebieha realizácia
skupinových a individuálnych stretnutí v obciach
(Podaktivita 2). V 12/2020 boli vybrané obce
vhodné
na
vysporiadanie
prostredníctvom
geometrických plánov (Podaktivita 3).
MV SR/ÚSVRK: Z dotačnej schémy MV SR na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne
nepriaznivých
situácií
rómskej
komunity
bolo v roku 2019 podporených 5
projektov s cieľom vysporiadania pozemkov po
obydliami MRK formou jednoduchých pozemkových
úprav v 6 obciach.

SO MV SR : Výzva na zlepšené formy bývania pre
obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného
bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2 bola
vyhlásená 19.11.2018. V rámci 4 hodnotiacich kôl
bolo doručených celkom 32 žiadostí o NFP (13
žiadostí o NFP bolo schválených). Uzávierka 4.
hodnotiaceho kola je 6.4.2020.

0

1

0

0

prebieha
realizácia

MDV SR: V roku 2019 bolo podporené obstaranie
technickej vybavenosti k 712 nájomným bytom,
pričom suma podpory bola vo výške 1 199 370 eur.
Z uvedeného počtu bolo podporené obstaranie
technickej vybavenosti k 24 nájomným bytom
určeným pre MRK v 1 obci.

prebieha
realizácia

SO MV SR: V rámci výzvy zameranej na podporu
dobudovania základnej technickej infraštruktúry
s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 vyhlásenej dňa
26.6.2019 bolo doručených celkom 246 žiadostí
o NFP. Výzva bola uzavretá dňa 28.10.2019.
Momentálne sú žiadosti o NFP predmetom
hodnotiaceho procesu.

nesplnená

SO MV SR: Kvôli strate výkonnostnej rezervy nie je
už plánovaná podpora uvedenej oblasti.
Dôvody zrušenia kódu intervencie 022 (čistenie
odpadových vôd) v OP ĽZ:
väčšina stavieb ku ktorým by viedla
kanalizácia sú nelegálne stavby. Tie v zmysle zákona
nemôžu byť pripojené na kanalizáciu. To znamená,

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

Aktivita

2.1.4 Realizovať zavedenie odvozu
komunálneho odpadu v osídleniach
MRK

3.1 Rozšíriť
štanadardizované
postupy sociálnej
práce s MRK v
oblasti bývania

3.1.2 Poskytovanie poradenstva v
oblasti udržania si a skvalitnenia
bývania

3.1.3 Poskytovanie poradenstva v
oblasti udržania si a skvalitnenia
bývania

Termín
plnenia

2019
2020

2019

2019

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

MV SR
(MV SR/ÚSVRK,
obce a mestá)

MPSVaR SR/IA
(Obce a mestá,
MVO)

MV SR/ÚSVRK
(Obce a mestá,
MVO)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

ŠR
2 010 000

0

prijímatelia
1 000 000

0

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
2 500 000

7 459 011

ŠR
290 000

877 531

prijímatelia
150 000

438 465

OP ĽZ PO 4 v
rámci NP TSP

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP TSP a
TP

0

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP TSP a
TP

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

že by sme budovali suchovody, ktoré nemajú prínos
pre komunitu a výstup projektu nemá žiadny
pozitívny merateľný výsledok (Value for money);
v prípadoch kedy ide o legálne stavby,
čiže v zmysle zákona je možné sa pripojiť na
kanalizáciu, nepredpokladáme výrazný záujem
domácností najmä z dôvodu vyšších režijných
nákladov.
V PO 6 bol najvyšší dopyt vo výzve na nakladanie s
odpadom. Suma alokovaná v kóde 017 (odpady)
nepokryla dopyt. Z uvedeného dôvodu sa SO
rozhodol zvýšiť alokáciu na kóde 017 a zrušiť
alokáciu na kóde 022. Výstupy z projektov v rámci
kódu 017 priniesli spokojnosť na strane žiadateľov a
akcelerovali implementáciu PO 6.

ITMS2014+

IA MPSVR

Počet príslušníkov
MRK, ktorým sa
zlepšili podmienky
bývania
prostredníctvom
vybudovania stojísk
Počet príslušníkov
MRK, ktorým sa
zlepšili podmienky
bývania
prostredníctvom
vybudovania
zberného dvora

počet intervencií v
oblasti bývania

Počet asistencií pri
mesačných platbách
za nájomné
MV
SR/ÚSVRK

Počet asistencií pri
riešení bývania nájomné zmluvy a

27 662

8777

prebieha
realizácia
20 009

n/a

5130

0

prebieha
príprava

35 140

prebieha
realizácia

8000

7000

SO MV SR: Hodnoty z ukazovateľov na projektovej
úrovni sa kvôli zamedzeniu multiplicity na
programovej úrovni musia „očisťovať“. Preto
uvedené hodnoty -príslušníci MRK - nie sú
duplicitné (príslušníci MRK, ktorým sa zlepšili
podmienky
bývania
vďaka
stojiskám
sa
nenachádzajú v hodnote príslušníkov MRK, ktorým
sa zlepšili podmienky bývania vďaka vybudovaniu
zberného dvora).

IA MPSVR: NP Podpora a zvyšovanie kvality
terénnej sociálnej práce, účinnosť zmluvy
20.12.2019. Projekt je v implementácii. NP
Budovanie odborných kapacít na komunitnej
úrovni, účinnosť zmluvy 13.12.2019. Projekt je v
implementácii.
Dňa 20.12.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o NFP
NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej
práce s možnou spätnou oprávnenosťou výdavkov
o 01.09.2019.
Aktivita
3.1.2
Poskytovanie
poradenstva v oblasti udržania si a skvalitnenia
bývania bude v aktuálnom projekte zabezpečovaná
predovšetkým prostredníctvom pilotnej pracovnej
pozície „odborný pracovník pre oblasť bývania“.
Vzhľadom na podmienku, že spolupracujúci subjekt
musí byť vo výkone TSP a až následne môže žiadať a
obsadzovať pozície odborného pracovníka, je
plánovaný začiatok realizácie aktivity na druhý
polrok 2020.
MV SR/ ÚSVRK: V období od 1.1.2019 do
31.10.2019 bolo klientom poskytnutých 29 367
intervencií v oblasti bývania. Išlo predovšetkým o
intervencie spojené s praktickým chodom
domácnosti a skvalitnenie podmienok bývania a
asistencia pri riešení poplatkov.
V II. fáze trvania projektu v novembri a v decembri

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

pod.

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP MaH
180 982
4.1.1 Realizácia špecifického
výberového zisťovania EU SILC v
prostredí MRK

2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(MV SR,
ŠÚ SR)

4.1 Realizovať zber
dát a
sprístupňovanie
výstupov o bývaní
MRK
4.1.2 Realizovať aktualizáciu Atlasu
RK

5.1. Zvýšiť
efektívnosť právnej
úpravy v oblasti
bývania
marginalizovaných
skupín
obyvateľstva

6.1.
Systematizovať
podporu v prípade
mimoriadnych
udalostí

5.1.1 Preskúmať možnosť
ustanovenia právnych cieľov v súlade
s § 2 ods. 1, ods. 2 písm., a), c) a d)
zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke
zákonov Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov a ich premietnutia do
príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti ochrany
pred núteným vysťahovaním v
súlade so záväzkami Slovenskej
republiky vyplývajúcimi z právneho
poriadku EÚ, medzinárodných zmlúv
upravujúcich ľudské práva a základné
slobody

6.1.1 Vytvoriť metodiku podpory
krízového bývania a mapu krízových
oblastí

2019

2019

2019

MV SR/ÚSVRK
(MV SR,
IVPR)

MS SR
(MV SR/ÚSVRK,
VOP,
ZMOS,
MVO)

MV SR/ÚSVRK
(MV SR, MPSVaR
SR,
MDV SR, ZMOS,
MVO)

ŠR
31 938

31 698

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP MaH
93 500

110 500

ŠR
16 500

Bez nároku na
financovanie

Bez nároku na
financovanie

2019 bolo v oblasti bývania poskytnutých ďalších
5773 intervencií v oblasti bývania.

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: Na príprave a realizácii zisťovania o
príjmoch a životných podmienkach domácností
v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC
–MRK) spolupracoval ÚSVRK spolu so ŠÚ SR.
Prípravná časť a zber údajov v lokalitách v rámci
zisťovania sa realizovali už v roku 2018. V roku
2019 prebehlo spracovanie a analýza údajov.
Databáza pre analytické využitie bola zverejnená
v januári 2020. Publikácia analytickej správy sa
pripravuje.

179 622
MV
SR/ÚSVRK

Zisťovanie EU SILC v
prostredí MRK

1

1

MV
SR/ÚSVRK

Aktualizovaný Atlas
RK

1

1

splnená

MV SR/ ÚSVRK: Prípravy na aktualizáciu Atlasu
rómskych komunít ako aj samotný zber dát boli
spustené v druhej polovici roku 2018. Zber dát
pokračoval aj v roku 2019. Prvé výstupy zo
zisťovania Atlas rómskych komunít 2019 boli
zverejnené v septembri 2019.Publikácia sa očakáva
v roku 2020.

MS SR

Analýza úpravy
legislatívy v oblasti
ochrany pred
núteným
vysťahovaním

1

0

nesplnená

MS SR: MS SR plánuje odporučiť presunutie plnenia
úlohy na rok 2020.

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v decembri 2018 vydalo
publikáciu s názvom „Pôsobnosť obcí v prípade
mimoriadnych situácií s osobitným zameraním na
obce s marginalizovaným rómskymi komunitami“
Metodický materiál je určený predovšetkým
samosprávam a mapuje možnosti riešenia prístupov
v krízových situáciách postihujúcich osídlenia MRK.
Mapa krízových oblasti nebola pripravená
z kapacitných dôvodov. ÚSVRK konzultovala vo veci
Sekciu krízového riadenia, ktorá sprostredkovala
zoznam evidovaných ohrozených oblastí (záplavové
oblasti, riziko zosuvov pôdy a tak podobne.

14 500

x

x

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/
ÚSVRK

Metodika podpory
krízového bývania a
mapa krízových
oblastí

1

0,5

Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

Aktivita

6.1.2 Pripraviť pilotný program
podpory krízového bývania

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(MV SR, MPSVaR
SR,
MDV SR,
ZMOS,
MVO)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Bez nároku na
financovanie

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

x

zdroj dát/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

Merateľný
ukazovateľ

Existencia programu
podpory krízového
bývania

Cieľová
hodnota

1

Dosiahnutá
hodnota

0

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

prebieha
príprava

MV SR/ ÚSVRK: Na základe každoročných
skúseností bol pripravený koncept programu
podpory krízového bývania. Z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov sa však tento program
nerealizoval. Bol konzultovaný s partnerskou
organizáciou Človek v ohrození. Program je v štádiu
konceptu.

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

prebieha
príprava

MV SR/ ÚSVRK: Špecifikácia kvalitatívneho výskumu
na tému Finančná začlenenosť marginalizovaných
Rómov bola ÚSVRK vypracovaná už koncom roku
2018. Z dôvodu prieťahov v procese verejného
obstarávania, je jeho realizácia naplánovaná až na
druhú polovicu roku 2020.

prebieha
príprava

MŠVVaŠ SR: Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v
školskom roku 2015/2016 realizovala inšpekcie v
217 základných školách (ZŠ) s cieľom zistiť
prostredníctvom testu úroveň dosiahnutých
kompetencií žiakov 9. ročníka ZŠ v oblasti finančnej
gramotnosti vo vzťahu k základným požiadavkám na
funkčnú finančnú gramotnosť vymedzenú v
Národných štandardoch finančnej gramotnosti.
Celkovo sa testovania zúčastnilo 3 405 žiakov. Na
výsledky testovania nadviazala ŠŠI v školskom roku
2016/2017 inšpekciami v 32 ZŠ, cieľom ktorých bolo
identifikovať činitele, ktoré ovplyvňovali výsledky
žiakov v tejto oblasti. ŠŠI v ďalších školských rokoch
inšpekcie s cieľom zistiť úroveň kompetencií žiakov
v oblasti finančnej gramotnosti nerealizovala a to z
dôvodu, že problematiku už dôkladne analyzovala,
identifikovala príčiny neúspechu žiakov v tejto
oblasti a formulovala konkrétne odporúčania. Ďalšie
testovanie, v tak veľkom rozsahu, má zmysel najskôr
až po 5 - 7 ročnom cykle, výsledky tohto testovania
ukážu, či odporúčania navrhované ŠŠI boli
akceptované, alebo boli prijaté iné opatrenia, ktoré
mali viesť k zvýšeniu finančnej gramotnosti
jednotlivých skupín testovaných žiakov. Býva
pravidlom, že pri všetkých testovaniach obdobného
typu (napr. PISA a iné) sú stanovované medzi
testovaniami širšie intervaly, aby bolo možné

Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia

Opatrenie

Aktivita

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

1.1.1 Zmapovať finančné
stratégie MRK a na základe
toho zostaviť súbor
odporúčaní na zvýšenie
efektivity nástrojov finančnej
gramotnosti

1.2 Podporovať
finančné vzdelávanie
MRK

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

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

2019

MV SR/ÚSVRK
(MVO,
SAV,
VŠ)

2019
2020

MŠVVaŠ SR
(ŠŠI,
MV SR/ÚSVRK)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

OP ĽZ PO 5 v rámci
NP MaH
33 150

0

ŠR
5 850

0

Bez nároku na
financovanie

x

zdroj dát/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

ŠSI

Merateľný ukazovateľ

analýza s
odporúčaniami

správy z priebežných
kontrol

Cieľová
hodnota

1

2

Dosiahnutá
hodnota

0

0

Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia

Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

sledovať vplyv upravovaných vzdelávacích politík na
výkony žiakov.
1.2.2 Poskytovať neformálne
vzdelávanie v oblasti
finančnej gramotnosti
príslušníkov MRK

1.2.3 Poskytovať neformálne
vzdelávanie v oblasti
finančnej gramotnosti
príslušníkov MRK

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

2019

MV SR/ÚSVRK

OP ĽZ PO 5 v rámci
NP KC

OP ĽZ PO5 v rámci
NP PRIM
171 955
2019

MV SR/ÚSVRK
ŠR
30 345

2019
2020

1.3 Podpora
zaradenia
národného
štandardu finančnej
gramotnosti do
materských škôl

1.3.1 Realizovať vzdelávacie
programy v témach
národného štandardu
finančnej gramotnosti pre
deti

2019
2020

2.1 Podpora a
poradenstvo pre
MRK v oblasti
oddlžovania

2.1.1 Poskytovanie informácií
v oblasti oddlžovania vrátane
informovanosti v jazyku
národnostných menšín

2019
2020

MŠVVaŠ SR
(MPC)

MV SR/
ÚSVRK

Zahrnuté v 1.3.2
Akčný plán pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania
Zahrnuté v 1.3.2
Akčný plán pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

MV SR/
ÚSVRK

počet príslušníkov
MRK, ktorí absolvovali
neformálne
vzdelávanie v oblasti
finančnej gramotnosti

ŠR
10 000

9 100

OP ĽZ PO 5 v rámci
NP PRIM
316 824

Zahrnuté v 1.3.2
Akčný plán pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

MV SR/ÚSVRK
(obce a mestá)

CPP
(MV SR/ÚSVRK)

x

počet príslušníkov
MRK, ktorí absolvovali
neformálne
vzdelávanie v oblasti
finančnej gramotnosti

ŠR
38 263

Zahrnuté v 1.3.2
Akčný plán pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

Bez nároku na
financovanie

x

MPC

počet vyškolených
pedagogických
zamestnancov

MV SR/
ÚSVRK

počet MŠ zapojených
do projektu, v ktorom
sa realizujú
vzdelávacie programy

MS SR

počet tlačovín

420

2457

splnená

3000

3048

splnená

200

183

prebieha
realizácia

100

11

prebieha
realizácia

1

1

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: K 31.10.2019 bolo v KC
zrealizovaných
275
programov
finančnej
gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce pre
osoby MRK. V rámci uvedených programov bolo 542
zrealizovaných aktivít. Na uvedených aktivitách sa
spolu zúčastnilo 2457 prijímateľov sociálnej služby.
MV SR/ ÚSVRK: V rámci hlavnej aktivity NP PRIM sa
realizuje program práce s rodinou, kde súčasťou
aktivít pre rodiny je rozvoj sociálnej a finančnej
gramotnosti. Tento sa realizuje prostredníctvom
plánu práce s rodinou, ktorý obsahuje súbor 20
aktivít zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti
detí vo veku 3-6 rokov a ich rodičov. Do aktivít bolo
k 31.12.2019 zapojených 3048 rodín.
MŠVVaŠ SR: Vzdelávanie sa realizovalo formou
neakreditovaných odborných podujatí (semináre,
workshopy, metodické dni a pod.) s tematikou
finančnej
gramotnosti
pre
pedagogických
zamestnancov,
vrátane
pedagogických
zamestnancov zo škôl v MRK.
MV SR/ ÚSVRK: Rozvoj finančnej gramotnosti je
súčasťou programu práce s rodinou, ktorý sa
realizuje ako súčasť hlavnej aktivity NP PRIM. Práca
s rodinou je zacielená najmä na podporu detí a ich
rodičov, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu
a teda ako neformálne vzdelávanie v prostredí
komunít. V materských školách je téma finančnej
gramotnosti realizovaná prostredníctvom mikroregionálnych stretnutí. Doposiaľ sa program
finančnej gramotnosti realizuje v 11 materských
školách zapojených do NP PRIM.
MS SR: Jednotlivé pobočky CPP poskytujú
informácie
a poradenstvo
aj
v jazykoch
národnostných menšín (najmä v maďarčine), pri
poskytovaní
poradenstva
spolupracujú
so
zástupcami tretích strán (vrátane terénnych a
sociálnych pracovníkov) za účelom šírenia informácií
a povedomia. Vo vzťahu k tlačovinám, CPP
pripravilo informačný leták „Posilnenie a
dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej
pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“
v slovenskom a maďarskom jazyku, maďarská
jazyková mutácia bola distribuová v počte 20 000 ks
vo viacerých regiónoch (napr. Nitriansky a Košický
samosprávny kraj).

Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia

Opatrenie

Termín
plnenia

Aktivita

2.1.2. Pripraviť metodiku
podpory a poradenstva pre
osoby, ktoré prešli oddlžením

2019

Subjekt
zodpovedný za
realizáciu
(partneri)

MV SR/ÚSVRK
(CPP)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota
čerpaných
zdrojov
v 2019
(v EUR)

OP ĽZ PO 5 v rámci
NP TSP a TP
12 750

0

ŠR
2 250

0

zdroj dát/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

Merateľný ukazovateľ

návrh metodiky

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota

1

0

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

prebieha
príprava

MV SR/ ÚSVRK: Terénni sociálni pracovníci a terénni
pracovníci v rámci svojho výkonu poskytujú
poradenstvo k oddlženiu a osobnému bankrotu v
rámci širšie koncipovanej témy finančnej
gramotnosti. Vypracovanie metodiky podpory a
poradenstva pri oddlžení je momentálne v stave
prípravy, pričom sa plánuje jej finalizácia v roku
2020.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

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

i

Aktivita

1.1.1. Vytvoriť
podmienky pre
nezávislý monitoring
a hodnotenie
sledujúce prepojenosť
akčných plánov
stratégie a iných
akčných plánov,
týkajúcich sa rovného
zaobchádzania a
potenciál ich opatrení
z hľadiska
predchádzania
diskriminácie Rómov
1.1.2. Realizácia
hodnotenia
prepojenosti akčných
plánov stratégie a
iných akčných plánov,
týkajúcich sa rovného
zaobchádzania
vrátane zhodnotenia
potenciálu
predchádzať
diskriminácii Rómov

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2017
2019

MV
SR/ÚSVRK

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

i

2018
2020

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

x

ŠR
20 000

Výstupové ukazovatele

2018

x

N/A

2019

x

0

Zdroj dát
/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

x

MV
SR/ÚSVRK
(MVO)

MV SR/
ÚSVRK
prijímatelia
2 000

N/A

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2018 do roku 2019.

0

x

2017

2018

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
Existencia finančného
mechanizmu na
zabezpečenie
nezávislého monitoringu
a hodnotenia
prepojenosti
jednotlivých akčných
plánov

0

Existencia zadávacích
podmienok pre
hodnotenie prepojenosti

0

0

1

1

Hodnotiaca správa o
prepojenosti akčných
plánov stratégie a iných
akčných plánov,
týkajúcich sa rovného
zaobchádzania vrátane
hodnotenia potenciálu
predchádzať
diskriminácii Rómov

N/A

0

1

1

0

1

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK vypracoval analýzu
v rámci svojich úloh o prepojenosti
akčných
plánov
D.2.6
Oblasť
nediskriminácie D.2.7 Oblasť prístupov
smerom k väčšinovej spoločnosti a
iných akčných plánov, týkajúcich sa
rovného zaobchádzania a potenciál ich
opatrení z hľadiska predchádzania
diskriminácie
Rómov
a to
najmä Akčného plánu predchádzania
všetkým formám diskriminácie na roky
2016 -2019, a Akčného plánu ochrany
práv osôb patriacich k národnostným
menšinám a etnickým skupinám na
roky 2016 – 2020.

splnená

MV SR/ ÚSVRK: Správa bola
vyhotovená v priebehu leta 2019.

0

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

1.1.3. Prerokovanie
hodnotiacej správy v
poradných orgánoch
a prijatie odporúčaní

2.1 Zvýšiť
poznatkovú bázu
o príčinách
a mechanizmoch
diskriminácie
Rómov

2.2 Zvýšiť
úroveň poznania
o diskriminácií
Rómov u aktérov
rozhodovania

2

2.1.1 Podporovať
kvalitatívne výskumy
a odborné analýzy v
oblasti diskriminácie
Rómov

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

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

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

i

2018
2020

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

MV
SR/ÚSVRK
(MVO)

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

MS SR v
spolupráci s
JA SR
(MV
SR/ÚSVRK
MS SR )

MPSVaR SR
(MV SR/
ÚSVRK,
SNSĽP, MS
SR, MVO,
sociálni
partneri)

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

x

2018

x

OP ĽZ, PO 5,
v rámci NP
MaH
32 300

ŠR
5 700

Výstupové ukazovatele

0

x

x

0

0

2019

0

x

Zdroj dát
/
overenie

Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

MV SR/
ÚSVRK

Rokovanie v poradných
orgánoch
zdokumentované v
zázname z rokovania

N/A

0

1

1

splnená

MV SR/
ÚSVRK

Počet podporených
kvalitatívnych výskumov
a odborných analýz

0

0

1

0

prebieha
príprava

Počet podporených
senzibilizačných aktivít

0

0

1

1

x

prebieha
realizácia

MS SR

2

ŠR
6 676 470,59

2019

0

x

0

2018

0

OP ĽZ PO 4
(DOP)
25 000 000

0

2017

Počet osôb, ktoré
absolvovali vzdelávanie

0

0

x

x

Počet podporených
senzibilizačných aktivít

0

0

5

x

MPSVaR
SR

nevyhodnot
ená
Počet osôb, ktoré
absolvovali vzdelávanie

0

0

100

x

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Hodnotiaca správa
o prepojenosti akčných plánov SR pre
integráciu Rómov do roku 2020 a iných
akčných plánov týkajúcich sa rovného
zaobchádzania bola predložená na 34.
Zasadnutí Výboru pre národnostné
menšiny a etnické skupiny v septembri
2019. Správa bola následne výborom
vzatá na vedomie.
MV SR/ ÚSVRK: Špecifikácie štyroch
kvalitatívnych výskumov v oblasti
diskriminácie Rómov na témy:
Stereotypy voči Rómom v lokálnej
politike;
Finančná
začlenenosť
marginalizovaných Rómov; Identifikácia
úspešných
nástrojov
inkluzívneho
vzdelávania na rôznych stupňoch
vzdelávania;
Bariéry
pri vstupe
marginalizovaných Rómov na trh práce
bola ÚSVRK vypracovaná v priebehu
rokov 2018 a 2019. Z dôvodu prieťahov
v procese verejného obstarávania, je
ich realizácia naplánovaná až na druhú
polovicu roku 2020.
MS SR: Podpora vzdelávacích aktivít zo
strany MS SR alebo JA SR si vyžaduje
ponuku daného vzdelávania, ktorú
zatiaľ neevidujeme.
MS SR však v rámci dotačnej schémy
podporilo
v roku
2019
projekt
zameraný zlepšovanie rozhodovacej
praxe súdov v prípadoch diskriminácie
a projekt zameraný na posilnenie
právnických profesií pri aplikácií
antidiskriminačného zákona, v ktorom
sa vzdelávania zúčastnili aj sudcovia.

MPSVaR SR neposkytlo odpočet
k aktivitám s odôvodnením, že z výzvy
Podpora poradenských služieb pre
prevenciu a elimináciu diskriminácie
v rámci OP ĽZ nie je možné oddeliť
marginalizovanú skupinu.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

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

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2017
2018
2019
2020

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

MPSVaR SR
(MV SR/
ÚSVRK,
MŠVVŠ SR,
MZ SR,
SNSĽP,
MVO)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

2019

Zdroj dát
/
overenie

0

0

x

2017
2018
2019
2020

MV
SR/ÚSVRK

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

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

2017
2018
2019
2020

0

0

ŠR/ MS SR
30 000

0

0

MS SR
(MVO)

75 807,31

15

0

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

nevyhodnot
ená

Počet podporených
senzibilizačných aktivít

0

0

0

1

300

3

x

2

prebieha
realizácia
Počet osôb, ktoré
absolvovali vzdelávanie

MPSVaR
SR

MS SR

Opis plnenia aktivity/ komentár

x

0

14

100

30

0

0

5

1

prebieha
realizácia

0

0

2

1

prebieha
realizácia

Počet zrealizovaných
projektov

x*

0

0

MV SR/
ÚSVRK

x

OP ĽZ PO4
(DOP)

Prijímatelia
3 000

0

MPSVaR
SR

x

MPSVaR SR
(MVO)

2019

Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

Počet osôb, ktoré
absolvovali vzdelávanie

x

2018

Definícia ukazovateľa

Počet podporených
senzibilizačných aktivít

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

2017

MV SR/ ÚSVRK v spolupráci s Radou
Európy usporiadal dve školenia pre
príslušníkov PZ. V júni v Odesse
s názvom Anti-Roma Hate Crime as a
Challenge for National Police Forces
a v Novembri v Bratislave "Školenie
policajných dôstojníkov
v
oblasti
trestných
činov
z
nenávisti
a nediskriminácie rómskych komunít v
Slovenskej
republike".
Školenie
obsahovo
nadväzovalo
na
predchádzajúci medzinárodný seminár
v Odesse, avšak účastníkmi boli výlučne
príslušníci PZ Slovenskej republiky.
Seminár bol zameraný na aktivity a prax
jednotlivých útvarov PZ a tiež na
vyšetrovanie nenávistných trestných
činov. Spolu sa týchto seminárov
zúčastnilo 30 príslušníkov PZ.
MPSVaR SR: Je realizovaný projekt
„Prevencia a eliminácia diskriminácie
rómskych žien v obci Jarovnice“.
Projekt nie je ukončený. Aktivity
zamerané na prevenciu a elimináciu
násilia na rómskych ženách sa realizujú
aj v súčasnom období. Do projektu bolo
zapojených 79 účastníčok.
MS SR: Podpora projektov MS SR je
založená na dopytovo orientovanej
výzve. MS SR nevie ovplyvniť počet
podporených projektov na špecifickú
tému.
V roku 2019 bolo podporených 10
projektov zameraných na/aj na Rómov,
z toho 1 projekt sa priamo zameriaval
na
právnu pomoc a zvyšovanie
informovanosti
Rómov
o právnej
ochrane pred diskrimináciou.
*čerpanie je súčasťou financovania
v rámci aktivity 3.3.2.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

MV
SR/ÚSVRK
(MVO)

3.1.1. Vytvoriť a
zabezpečiť činnosť
platformy pre odbornú
diskusiu širšej
právnickej verejnosti
(sudcovia, advokáti,
experti z
akademického
prostredia, študenti
práva) a relevantných
inštitúcií a orgánov
(SNSĽP, VOP, CPP) k
aplikácii
antidiskriminačnej
legislatívy
3.1. Zlepšiť
vymožiteľnosť
antidiskriminačn
ej legislatívy a
podporovať
uplatňovanie
princípu
nediskriminácie
v praxi

i
i

3.1.3. Vypracovanie
metodiky prijímania
dočasných
vyrovnávacích
opatrení vrátane
prípravy štandardov,
modelov a opatrení
na implementáciu
dočasných
vyrovnávacích
opatrení vo vzťahu k
Rómom

2017

i

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

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

i

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

2019

ŠR/
MV SR/ÚSVRK
30 000

0

0

x

Prijímatelia
3 000

0

Zdroj dát
/
overenie

0

x

N/A

x

0

MV SR/
ÚSVRK

ÚV SR/
ÚSVNM

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2019.
Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2018 do roku 2019.

0

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

1

2

2

0

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2019 sa aktivita
nerealizovala.

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

splnená

MV SR/ ÚSVRK: Platforma bola
vytvorená vo februári 2019 pod
vedením ÚSVRK, s cieľom koordinovať
plnenie
úloh
týkajúcich
sa
nediskriminácie
vyplývajúcich
z viacerých strategických dokumentov.
Počas roku 2019 zasadala dvakrát.

0

0

1

2

0

MV SR/
ÚSVRK

N/A

2018

x

MV
SR/ÚSVRK,
ÚV SR/
ÚSVNM,
MS SR
(SNSĽP,
VOP a iní)

ŠR/ MV
SR/ÚSVRK
3 000

2017

MV SR/
ÚSVRK

x

ŠR /ÚV SR
3 000

2018

Výstupové ukazovatele

0

Metodika štandardov,
modelov a opatrení na
implementáciu
dočasných
vyrovnávacích opatrení
vo vzťahu k Rómom,
vrátane príkladov dobrej
praxe

N/A

0

1

1

splnená

MV SR/ ÚSVRK: Vo februári 2019
ÚSVRK vydal metodiku k prijímaniu
dočasných vyrovnávacích opatrení
v praxi
s názvom
„Dočasné
vyrovnávacie opatrenia ako flexibilný
nástroj zmierňovania rozdielov - Prijatie
dočasného vyrovnávacieho opatrenia
v praxi“. Publikácia je dostupná na
webovom sídle ÚSVRK.
ÚSVRK spolupracoval so USVNM pri
príprave
publikácie
„Metodika
prijímania dočasných vyrovnávacích
opatrení v oblasti práv národnostných
menšín a etnických skupín so zreteľom
na marginalizované rómske komunity“
ÚV SR/ ÚSVNM plnil predmetné
opatrenie v rámci realizácie úloh
vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany
práv osôb patriacich k národnostným
menšinám a etnickým skupinám na
roky 2016 – 2020. ÚSVNM v spolupráci
s ÚSVRK pripravil metodický materiál,
ktorý obsahuje štandardy, modely a
opatrenia na implementáciu dočasných

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

2019

Zdroj dát
/
overenie

2017

2018

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

vyrovnávacích
opatrení,
príkladov dobrej praxe.

3.1.4. Zrealizovať
vzdelávacie programy
pre relevantných
pracovníkov verejnej
správy o využívaní
dočasných
vyrovnávacích
opatrení na podporu
začleňovania Rómov s
využitím metodiky z
opatrenia 3.1.3.

3.1.5 Zabezpečiť
informovanosť o
dočasných
vyrovnávacích
opatrenia pre
efektívne
začleňovanie Rómov

3

i

2018
2020

2019
2020

MV
SR/ÚSVRK,
ÚV SR/
ÚSVNM,
MS SR
(MV SR, MF
SR, MZVEZ
SR, MH SR,
MDV SR,
MPRV SR,
MO SR, MS
SR, MPSVaR
SR, MŽP SR,
MŠVVŠ SR,
MK SR, MZ
SR, SNSĽP,
VOP, ŠŠI, IP)

SNSĽP, ÚV
SR/USVNM
MV
SR/ÚSVRK
MS SR,
ZMOS, VÚC,
MVO,

vrátane

MV SR/ ÚSVRK vzdelávacie programy
neboli realizované.

MV SR/
ÚSVRK
OP ĽZ , PO 4
3
(DOP)

N/A

0

0

ÚV SR/
ÚSVNM

Počet vyškolených
pracovníkov verejnej
správy v oblasti
prijímania DVO na
základe etnicity

N/A

0

100

0

nesplnená

MS SR nebolo oslovené hlavným
zodpovedným
subjektom
na
spoluprácu pri plnení aktivity. Podpora
vzdelávacích aktivít zo strany MS SR
alebo JA si vyžaduje ponuku daného
vzdelávania, ktorú zatiaľ neevidujeme.

MS SR

SNSĽP: SNSĽP sa vo svojich Správach o
dodržiavaní ľudských práv vrátane
zásady rovnakého zaobchádzania v SR
každoročne venuje hodnoteniu DVO.
*Oznámenia o prijatí dočasného
vyrovnávacieho opatrenia
http://www.snslp.sk/#page=2894.

SNSĽP*
bez nároku na
financovanie

N/A

N/A

0

MV SR/
ÚSVRK
ÚV SR/
ÚSVNM

Indikatívna suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1. a opatrenie 3.1.4. v čiastkovom cieli 3.

ÚV SR/ ÚSVNM: Organizačný poriadok
ÚSVNM
neumožňuje
ÚSVNM
zrealizovať vzdelávacie programy. V
prípade potreby je však ÚSVNM
ochotné poskytnúť súčinnosť pri školení
pracovníkov verejnej správy.

Počet hlásení o prijatí
DVO evidovaných SNSĽP

N/A

N/A

10

0

prebieha
realizácia

ÚV SR/ ÚSVNM: ÚSVNM v rámci
predmetnej
aktivity
zabezpečil
informovanosť o DVO prostredníctvom
zverejnenia
Metodiky
prijímania
dočasných vyrovnávacích opatrení v
oblasti práv národnostných menšín a
etnických skupín so zreteľom na
marginalizované rómske komunity na
webovom sídle ÚSVNM.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

2019

Zdroj dát
/
overenie

2017

2018

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK v roku 2019 nezaviedlo
žiadne nové DVO. SNSĽP bolo
informované
o forme
a spôsobe
napĺňania existujúceho DVO.

3.2.1 Posilniť
špecializované
kapacity SNSĽP pre
nediskrimináciu a ich
regionálnu
dostupnosť so
zameraním na Rómov

3.2. Zabezpečiť
dostupnú a
kvalitnú právnu
pomoc pre
Rómov vo
veciach
porušenia
antidiskriminačn
ej legislatívy

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

2018

i

2017
2018
2019
2020

SNSĽP

MPSVaR SR,
SNSĽP
(MS SR
/CPP, MV
SR/ÚSVRK,
ÚV
SR/ÚSVNM,
MŠVVŠ SR,
MVO)

SNSĽP
x

N/A

0

OP ĽZ PO 4
4
(DOP)
7 450 000

0

0

0

SNSĽP*

SNSĽP*
ŠR
2 250 000

0

0

0

0

Počet zamestnancov
SNSĽP so zameraním na
nediskrimináciu Rómov

Počet podporených
a zrealizovaných
intervencií zameraných
na ochranu Rómov pred
diskrimináciou

N/A

0

3

0

nesplnená

5
(SNSĽP)

10

15

12

prebieha
realizácia

OP ĽZ PO 4
5

(DOP)
4 000 486,98
ŠR
932 744,88

i
4
5

0

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2018 do roku 2019.
Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.
Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

0

x

x

0
(MPSVaR
SR)

0

5

x

nevyhodnot
ená

SNSĽP: V zmysle organizačnej štruktúry
SNSĽP sa zamestnanci nešpecializujú na
jednotlivé
chránené
dôvody
diskriminácie, a teda ani na zraniteľné
skupiny
ľudí
(vrátane
Rómov)
samostatne.
*Ročná záverečná správa o činnosti
Strediska za rok 2019, Bude zverejnená
na webovej stránke po prerokovaní
Správnou
Radou
http://www.snslp.sk/#page=2429
SNSĽP: SNSĽP poskytlo bezplatnú
právnu pomoc v 9 prípadoch, kedy išlo
o podnety súvisiace s možným
porušením zákazu diskriminácie z
dôvodu etnickej príslušnosti, a to
konkrétne príslušnosti k rómskemu
etniku.
SNSĽP
vydalo
jedno
teoretickopraktické odborné stanovisko
k chránenému dôvodu rasy a etnicity.
SNSĽP vykonalo 2 nezávislé zisťovania,
ktorých
predmetom
je
otázka
„diskriminácie
Rómov
v oblasti
pracovnoprávnych a im obdobných
právnych vzťahov“ a „dodržiavania
zásady rovnakého zaobchádzania pri
poskytovaní
ubytovacích
služieb
ubytovacími zariadeniami“.
*Ročná záverečná správa o činnosti
Strediska za rok 2019, Bude zverejnená
na webovej stránke po prerokovaní
Správnou
Radou
http://www.snslp.sk/#page=2429
MPSVaR SR neposkytlo odpočet
k aktivitám s odôvodnením, že z výzvy
Podpora poradenských služieb pre
prevenciu a elimináciu diskriminácie
v rámci OP ĽZ nie je možné oddeliť
marginalizovanú skupinu.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

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

3.3. Predchádzať
viacnásobnej
diskriminácii
Rómov

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

6

2017

i

MV
SR/ÚSVRK
(SAK)

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

OP ĽZ PO 4
6
(DOP)

2017
2018
2019
2020

MPSVaR SR,
MS SR
(MV
SR/ÚSVRK,
MŠVVŠ SR,
SNSĽP,
MVO)

ŠR/ MS SR
400 000

ŠR
90 000
2017
2018
2019
2020

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

x

Prijímatelia
40 000

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

i

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2018

x

0

52 782
(MS SR)

4 565
(MS SR)

8 000

2019

x

0

68 193*
(MS SR)

35 410
(MS SR)

6 650

Zdroj dát
/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

x

157 208*
(MS SR)

N/A**

13 900

MPSVaR SR
(MVO)

MPSVaR
SR
Prijímatelia
10 000

10%

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2019.
Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

x

x

2017

2018

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
Verejný zoznam
advokátov pre oblasť
porušenia
antidiskriminačnej
legislatívy so zameraním
na Rómov

0

0

1

0

Počet podporených a
zrealizovaných projektov
zameraných na
odstraňovanie
viacnásobnej
diskriminácie Rómov

0
(MPSVaR
SR)

0

8

x

Počet účastníkov
projektov

0
(MPSVaR
SR)

0

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

nesplnená

nevyhodnot
ená
500

x

Počet podporených a
zrealizovaných projektov
zameraných na
odstraňovanie
viacnásobnej
diskriminácie Rómov

4
(MS SR)

Počet účastníkov
projektov

50
(MS SR)

N/A**

50

N/A**

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

1

1

3

2

Počet účastníkov
projektov

90

3

4

10
prebieha
realizácia

prebieha
realizácia

1000*

150

150

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Verejný
advokátov nebol vytvorený.

zoznam

MPSVaR SR neposkytlo odpočet
k aktivitám s odôvodnením, že z výzvy
Podpora poradenských služieb pre
prevenciu a elimináciu diskriminácie
v rámci OP ĽZ nie je možné oddeliť
marginalizovanú skupinu.

MS SR v roku 2019 podporilo celkovo
10 projektov, z toho 4 projekty boli
zamerané
na
zvyšovanie
informovanosti
o problematike
diskriminácie MRK, ktoré boli dostupné
aj širokej verejnosti. 5 projektov sa
zameriavalo priamo na prácu osôb
patriacich do MRK.
*Finančné prostriedky boli alokované
z rozpočtovej kapitoly MS SR v rámci
dotačnej výzvy na rok 2019.
**Údaje
budú
známe
až
po
vyhodnotení vyúčtovania dotácie.
MPSVaR SR: Z dotačnej schémy pre
rodovú rovnosť boli na daný účel
podporené 2 projekty -In minorita
(4800 eur) a Možnosť voľby (9100 eur).
Realizácia projektov prebieha aj v
súčasnom období v zmysle časového
harmonogramu tak, ako si ich stanovili
žiadatelia. OZ In minorita sa venuje len
rómskym ženám, OZ Možnosť voľby
prierezovo aj rómskym ženám vo
vzťahu
k znižovaniu
rodových
nerovnosti v súkromnom a verejnom
živote.

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

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

7

Aktivita

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

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2017
2018
2019
2020

ÚV
SR/ÚSVNM
/FPKNM7,
MK SR
(MVO, obce
a mestá)

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

ŠR
3 081 660

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

53 096
(MK SR)

2018

x
(MK SR)

2019

103 000*

Zdroj dát
/
overenie

MK SR

Aktivity 4.1.1. a 4.1.2. prešli od 1.1.2018 z gescie ÚV SR/ÚSVNM pod gesciu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM)

2017

2018

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

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

26
(MK SR)

43

18

47

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

prebieha
realizácia

MK SR: Slovenské národné múzeum v
Martine – Múzeum kultúry Rómov na
Slovensku (SNM-MKRNS): V roku 2019
sprístupnilo Múzeum kultúry Rómov na
Slovensku (MkRnS), pri príležitosti
Svetového dňa Rómov, výstavu
„Galéria rómskych osobností“. V roku
2019 bola tiež realizovaná jej repríza.
Pri príležitosti jej sprístupnenia bola
realizovaná
edukačná
aktivita
a prednáška, Ďalej bola sprístupnená
vo výstavných priestoroch Múzea
slovenskej dediny v Martine výstava
„Spomienky v nás“. SNM-MKRNS sa
podieľa na plnení vedecko-výskumných
úloh „Historicko-etnografické štúdie
expozičných
skupín,
usadlostí
a objektov v Múzeu slovenskej dediny“
a „Procesy zmien v spôsobe stravovania
vybraných skupín Rómov na Slovensku
v II. polovici 20. storočia“, organizovalo
denný letný tábor pre deti z vylúčených
komunít s názvom „Amare tradiciji“ a
v spolupráci s Turčianskou knižnicou
v Martine podujatie s názvom „Romane
paramisy/Príbehy v nás“ .
Štátna vedecká knižnica v Prešove
1študovňa romistiky
2výjazdy - nové nahrávania
3mapovanie v osadách
4pravidelné podujatia
5besedy/exkurzie
6výstavy
7edičná činnosť
8účasť na konferenciách
9spracovanie a
sprístupnenie DKO.
Dotačný
program
Kultúra
znevýhodnených skupín -S cieľom
predchádzať marginalizácii zraniteľných
skupín podporilo MK SR v roku 2019
kultúrne aktivity najmä pre deti a
mládež z marginalizovaných rómskych
komunít - 18 projektov v celkovej
sume 55 100 eur detí z detských
domovov, reedukačných zariadení,
diagnostických
centier,
liečebnovýchovných sanatórií a resocializačných

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

2019

Zdroj dát
/
overenie

2017

2018

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

zariadení (10 projektov v celkovej sume
47 900 eur) Išlo o nasledujúce typy
podujatí: tvorivé dielne, festivaly,
umelecké prehliadky a
súťaže,
neformálno-vzdelávacie aktivity a pod.
*ide o financie z dotačného programu
Kultúra
znevýhodnených
skupín.
Rozpočet SNM-MKRNS je zarátaný
v aktivite 4.2.1.

Prijímatelia
154 083

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

2017
2018
2019
2020

ÚV SR/
ÚSVNM
/FPKNM,
MK SR
(MVO)

ŠR
1 080 000

Prijímatelia
54 000

770 400
(ÚV SR/
ÚSVNM)

1 461 598
(FPKNM)

1 658 694,60
(FPKNM)

74 700
(MK SR)

86 100 +
(MK SR)

58 708*

270 000
(ÚVSR/ÚSV
NM)

169 350
(FPKNM)

177 084
(FPKNM)

FPKNM

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

139
(ÚV SR/
ÚSVNM)

184
(FPKNM)

150

222

prebieha
realizácia

MK SR

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

107
(MK SR)

116
(MK SR)

28

42

prebieha
realizácia

FPKNM

Počet podporených
a zrealizovaných
projektov zameraných
na budovanie

85
(ÚV SR/
ÚSVNM)

36
(FPKNM)

70

30

prebieha
realizácia

FPKNM: Fond na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2019
podporil 222 projektov rómskej
národnostnej menšiny v celkovej sume
1 658 694,60 eur.
MK SR: SNM-MKRNS: V roku 2019 boli
realizované
edukačné
aktivity
a prednášky: 3x „Galéria rómskych
osobností“; 4x „Tradičná kultúra
Rómov“; „Historický etnický obraz
Slovenska-rómske etnikum“; „Literárna
tvorba rómskych autorov“; „Rómovia
a II.
svetová
vojna“;
„Rómska
spisovateľka Elena Lacková“; „Živá
kniha – rómsky holokaust v pamäti
generácií“; „Osídlenia a obydlia Rómov
na Slovensku podľa Atlasu rómskych
komunít“; „Rómska rodina v Turci
podľa
sčítania
1930“;
Výstava
„Genocída Rómov v období druhej
svetovej vojny“.. V roku 2019 sa konal
XVII. ročník podujatia „Te prindžaras
amen/Spoznajme sa 2019“. MkRnS
prispieva k plneniu tejto úlohy aj
prostredníctvom publikačnej činnosti (6
odborných príspevkov), propagácie
dejín,
kultúry
a jazyka
Rómov
v celoslovenských
a regionálnych
médiách (19 vstupov a príspevkov).
Štátna vedecká knižnica v Prešove
1projekt V4.
NOC: Odborný seminár Podpora
a ochrana ľudských práv v oblasti
kultúry;
*58 508 eur (príspevok SNM-MKRNS) +
200 € (NOC).
FPKNM: Fond na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2019
podporil 30 projektov zameraných na
budovanie
multietnickej
a

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

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

Aktivita

4.2.2 Pilotne overiť
fungovanie
zmierovacích rád v
regiónoch a lokalitách
s vyššou
koncentráciou
rómskej populácie, s
úlohou včasného
signalizovania
potenciálnych
konfliktov a ich
riešenia v ranných
fázach vývoja
konfliktu
4.2.3. Vypracovať
príručku príkladov
dobrej praxe
urovnania sporov
mediáciou v oblasti
porušenia
Antidiskriminačného
zákona so zameraním
na Rómov

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2017
i
2018

2019

MV
SR/ÚSVRK
(ZMOS,
komunitní
mediátori,
MVO)

MV
SR/ÚSVRK
Centrá na
mediáciu
(zo zákona),
SNSĽP, MVO

Vstupy - finančné zdroje
Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

ŠR
10 000

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

0

Prijímatelia
1 000

Výstupové ukazovatele

2019

Zdroj dát
/
overenie

2017

2018

2019

Definícia ukazovateľa
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

Stav plnenia
aktivity
v roku 2019

Opis plnenia aktivity/ komentár

multietnickej
a multikultúrnej
spoločnosti s dôrazom
na rómsku kultúru

multikultúrnej spoločnosti, v rámci
ktorých
bola
zapojená
rómska
národnostná menšina v celkovej sume
177 084 eur.

0

MV SR/
ÚSVRK

Počet zmierovacích
konaní s pozitívnym
výsledkom

0

MV SR/
ÚSVRK

Verejne dostupná
príručka

0

0

0

N/A

N/A

0

0

x

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Z dôvodu nedostatku
alokovaných finančných zdrojov neboli
v roku
2019
zriadené
žiadne
zmierovacie rady a tak nie je možné
vykázať pozitívne výsledky.

N/A

N/A

1

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK. V roku 2019 nebola
príručka vypracovaná.

ŠR
5 000

Prijímatelia
500

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

1.1 Zriadenie
pracovnej
skupiny pre
prácu s verejnou

i

Aktivita

1.1.2 Zabezpečiť dlhodobé
a stabilné fungovanie
pracovnej skupiny pre
prácu s verejnou mienkou

Termín

2017
2018
2019
2020

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MV SR/ ÚSVRK
(MV SR/ÚSVRK
(MPSVaR SR,
MŠVVŠ SR, MZ

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)
ŠR
7 200

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

0

0

0

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2018 do roku 2019.

Zdroj dát
/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

Definícia ukazovateľa

Počet zasadnutí
pracovnej skupiny pre
prácu s verejnou
mienkou na elimináciu

Stav
plnenia
aktivity
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá v roku 2019
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2017

2018

0

1

2019

3

0

nesplnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina
v roku 2019 nezasadala.

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

mienkou na
elimináciu a
odstraňovanie
vzájomných
predsudkov
väčšinovej aj
rómskej
populácie a
zabezpečenie jej
dlhodobého a
stabilného
fungovania

1.2
Zber faktov o
vzájomných
postojoch
Rómov a
väčšinovej
populácie

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

i

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

na elimináciu a
odstraňovanie vzájomných
predsudkov väčšinovej a
rómskej populácie

SR, MS SR, MK
SR, ÚV
SR/ÚSVNM
MVO, KBS)

Prijímatelia
800

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

2017
2018
2019
2020

MV SR/ ÚSVRK
(MV SR/ÚSVRK
(MPSVaR SR,
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MS SR, MK
SR, ÚV
SR/ÚSVNM
MVO, KBS)

x

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

2017
2018
2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(MS SR, MVO)

1.2.2 Realizovať
kvalitatívny výskum, ktorý
identifikuje stereotypy o
Rómoch, postoje voči
Rómom a príležitosti ich
nabúrania vrátane
segmentácie a typológie
majority z pohľadu
príležitosti na zmenu
postojov
2.1.1 Vytvoriť celoplošnú
komunikačnú stratégiu s
vypracovaním
kampaňového manuálu s
informáciami o spôsoboch
odstraňovania stereotypov
pomocou mediálnej a
osobnej komunikácie,
kľúčových posolstvách a
spôsoboch komunikácie
voči majoritnej populácii,
návrhmi aktivít a pravidlami
grafického dizajnu

2018

i

2017
2018
2019
2020

MV SR
(MV SR/ÚSVRK,
MVO, SAV, VŠ)

MV SR/ ÚSVRK
(MS SR, MVO,
registrované
cirkvi
a náboženské
spoločnosti)

ŠR
22 500

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

0

0

x

0

2019

0

x

0

Zdroj dát
/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

Definícia ukazovateľa

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

Stav
plnenia
aktivity
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá v roku 2019
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2017

2018

2019

N/A

1/1

1/1

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina
v roku 2019 nezasadala a neprijali sa
žiadne uznesenia.

0

0

1

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2019 nebolo
financovanie
takéhoto
prieskumu
zabezpečené.

prebieha
príprava

MV
SR/
ÚSVRK:
Špecifikácia
kvalitatívneho výskumu na tému
stereotypov a postojov voči Rómov na
úrovni lokálnej politiky bola ÚSVRK
vypracovaná už koncom roku 2018.
Z dôvodu
prieťahov
v
procese
verejného obstarávania, je jeho
realizácia naplánovaná až na druhú
polovicu roku 2020.

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v roku 2019
nevypracoval celoplošnú komunikačnú
stratégiu ani kampaňový manuál.
Plnenie aktivity sa presúva do ďalšieho
roku.

0
MV SR/
ÚSVRK

Prijímatelia
2 500

0

0

0

OP ĽZ, PO 5,
v rámci NP
MaH
31 450

N/A

0

0

ŠR
5 550

N/A

0

0

ŠR
27 000

0

0

0

MV SR/
ÚSVRK

Pravidelná výskumná
správa z prieskumu

Aktualizovaný
kvalitatívny výskum o
mýtoch a stereotypoch o
Rómoch

N/A

0

1

0

Celoplošná komunikačná
stratégia

0

0

1

0

MV SR/
ÚSVRK
Prijímatelia
3 000

0

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2018 do roku 2019.

0

0

Kampaňový manuál

0

0

1*

0

Opis plnenia aktivity/ komentár

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

2.1.3 Zabezpečiť
zodpovedné informovanie
verejnosti zo strany orgánov
verejnej správy o
inkluzívnych politikách.
2.1.4 Realizovať a
pravidelne vyhodnocovať
dlhodobú verejnú
edukačnú kampaň v súlade
s celoplošnou
komunikačnou stratégiou a
pri realizácii zabezpečiť
spoluprácu verejnej správy,
vzdelávacieho systému
(základného a stredného
školstva), expertov a lídrov
súkromného a
mimovládneho sektora

Termín

2017
2018
2019
2020

2018
2019
2020

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MV SR/ ÚSVRK
(MPSVaR SR,
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MK SR, ÚV
SR/ÚSVNM,
MVO)

MV SR/ÚSVRK,
(MPSVaR SR,
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MV SR,
ÚV SR/ÚSVNM,
MVO)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

2.1.5 Zabezpečiť publicitu
úspešných projektov

2018
2019
2020

2017

2018

x

N/A

2019

x

x

Zdroj dát
/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

Prijímatelia
8 000

N/A

N/A

x

0

N/A

0

Správy pracovnej
skupiny pre prácu
s verejnou mienkou

2018

0

1

2019

1

0

Dlhodobá verejná
edukačná kampaň

N/A

1

1

1

MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina pre
prácu s verejnou mienkou sa v roku
2019 nestretla.

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: Vzhľadom na
zefektívnenie práce, realizuje ÚSVRK
túto činnosť popri svojej bežnej činnosti
pomocou
externého
dodávateľa.
Činnosť ÚSVRK pomocou PR aktivít
dostáva do národných a regionálnych
novín. Obsah správ ako aj cieľová
skupina sú v súlade so stratégiou.
ÚSVRK sa popri tejto činnosti zameral aj
na zverejňovanie a popularizáciu
mladých študujúcich Rómov a Rómok
ako pozitívnych vzorov.

prebieha
realizácia

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2018 ÚSVRK
vytvoril
koncept
informačných
materiálov s názvom „Dobré správy z
regiónov“. Tento informačný materiál
slúži najmä samosprávam a osobám
aktívnym v rámci komunálnej politiky a
obsahuje dobrú prax v rámci SR.
Informačný materiál je štruktúrovaný
tematicky v roku 2019 boli publikované
aktivity a projekty s témou Obec
a rómske komunita, Prestupné bývanie
a Olašské komunity.
V rámci publikačnej činnosti ďalej
ÚSVRK uverejnil nasledujúce publikácie
zamerané na príklady dobrej praxe:
Model
a
metodika
systému
prestupného
bývania;
Metodika
systému prestupného zamestnávania;
Metodika štandardov, modelov a
opatrení na implementáciu dočasných
vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k
Rómom, vrátane príkladov dobrej
praxe;
Odborné
publikácie
o
zamestnanosti a zamestnateľnosti MRK
(Dobrá prax aktivačnej práce).

0

0

Počet medializovaných
úspešných projektov

N/A

0

8

1

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

x

MV SR/
ÚSVRK

ŠR
6 150

Definícia ukazovateľa

Stav
plnenia
aktivity
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá v roku 2019
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2017

x

MV SR/
ÚSVRK

OP ĽZ, PO 4
34 850
MPSVaR SR
(MV SR/ÚSVRK,
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MDV SR, MK
SR, MS SR, ÚV
SR/ÚSVNM,
MVO,
registrované
cirkvi a
náboženské
spoločnosti)

Hodnota čerpaných zdrojov

x

ŠR
72 000

Výstupové ukazovatele

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

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

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

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

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

2017
2018
2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(MZVEZ SR)

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

2017
2018
2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(MZVEZ SR)

x

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

2017
2018
2019
2020

MŠVVŠ SR, MZ
SR, MV SR (MV
SR /ÚSVRK,
MPSVaR SR, VŠ)

x

x

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

Zdroj dát
/
overenie

Definícia ukazovateľa

x

MV SR/
ÚSVRK

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

x

x

MV SR/
ÚSVRK

Počet zrealizovaných
podujatí

x

x

MPC/ŠPÚ

x

Stav
plnenia
aktivity
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá v roku 2019
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2017

Počet účastníkov
vzdelávania

0

2018

0

2019

1

0

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

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

0

0

1

0

nesplnená

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

175

220 +
1199

1100

1064

prebieha
realizácia

MŠVVaŠ SR:
Úloha sa plní
prostredníctvom jednotlivých aktivít,
ktoré sú zahrnuté v Akčnom pláne pre
D.2.1 Oblasť vzdelávania

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

Zdroj dát
/
overenie

Stav
plnenia
aktivity
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá v roku 2019
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2017

Definícia ukazovateľa

Počet účastníkov
vzdelávania

x

2018

603

2019

x

x

prebieha
realizácia

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK v spolupráci so
Strednou odbornou školou Policajného
zboru v Košiciach na vzdelávaní starších
referentov pre prácu v komunitách
prostredníctvom
5.
základného
doplňujúceho kurzu s názvom Špecifiká
výkonu služby staršieho referenta pre
prácu v komunitách s tematickým
zameraním na subjekty pôsobiace v
sociálne
vylúčených
skupinách;
prevencia, súčinnosť a spolupráca v
služobnej činnosti staršieho referenta
pre prácu v komunitách. Školenia boli
realizované v mesiaci jún 2019 vo
forme dvoch prednášok zameraných na
vzájomnú súčinnosť starších referentov
pre prácu v komunitách s terénnymi
sociálnymi pracovníkmi, komunitnými
pracovníkmi, koordinátormi práce s
rodinou (v rámci NP PRIM) a obcami.
Na viac v mesiaci november 2019
splnomocnenec prednášal študentom
vysokých škôl na tému boja proti
stereotypom a predsudkom, a zároveň
informoval o pozitívnych príkladoch a
skúsenostiach
prostredníctvom
konkrétnych
obcí
s
rómskym
obyvateľstvom.
Podujatia
boli
realizované vo viacerých mestách
(Bratislava - Univerzita Komenského a
Ekonomická univerzita, Trnava –
Univerzita sv. Cyrila a Metoda) za účasti
takmer 400 poslucháčov .

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

Zdroj dát
/
overenie

Stav
plnenia
aktivity
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá v roku 2019
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2017

Definícia ukazovateľa

Počet účastníkov
vzdelávania

x

2018

x

2019

x

x

prebieha
príprava

Opis plnenia aktivity/ komentár

MZ SR: V rámci Akčných plánov
Stratégie pre oblasť D.2.3 OBLASŤ
ZDRAVIA MZ SR aktívne spolupracovalo
na
aktualizácii
opatrení.
Bolo
aktualizované Opatrenie 6. 1., ktoré
znie
nasledovne: Vytvoriť študijný
program ďalšieho vzdelávania pre
vybrané zdravotnícke povolania v
tematickej oblasti práce s osobami z
MRK.
V súvislosti s plnením uvedených aktivít
MZ SR aktívne spolupracovalo s ÚSVRK
pri mapovaní súčasného stavu obsahu
vzdelávania
zdravotníckych
pracovníkov v oblasti práce s MRK a
poskytlo súčinnosť v súvislosti s
tvorbou formálnej stránky študijného
programu sústavného vzdelávania. Po
vytvorení minimálneho štandardu pre
študijný
program
sústavného
vzdelávania pre vybrané zdravotnícke
povolania tematicky zameraného na
prácu s osobami z MRK MZ SR tento
štandard
zapracuje
do
výnosu
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 17. septembra 2010 č.
12422/2010, ktorým sa ustanovujú
minimálne štandardy pre špecializačné
študijné
programy,
minimálne
štandardy pre certifikačné študijné
programy a minimálne štandardy pre
študijné
programy
sústavného
vzdelávania a ich štruktúra v znení
neskorších predpisov a po nadobudnutí
účinnosti tejto úpravy môže inštitúcia,
ktorá má záujem o uvedené
vzdelávanie
a
splní
podmienky
akreditácie, požiadať o akreditáciu
predmetného minimálneho štandardu
a následne vzdelávať zdravotníckych
pracovníkov v tejto problematike.

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

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

i

Aktivita

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

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

Termín

2017

i

2017
2018
2019
2020

Zodpovedný
rezort
(partneri)

MV SR/ÚSVRK
(MPSVaR SR,
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MS SR, MDV
SR, MK SR, ÚV
SR/ÚSVNM,
MVO)

MV SR/ÚSVRK
(MPSVaR SR,
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MS SR, MDV
SR, MK SR, ÚV
SR/ÚSVNM,
MVO)

Hodnota
indikovaných
alokovaných
zdrojov
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

x

x

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2019.

2018

x

x

2019

x

x

Zdroj dát
/
overenie

Definícia ukazovateľa

MV SR/
ÚSVRK

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

MV SR/
ÚSVRK

Stav
plnenia
aktivity
Dosiahnutá Dosiahnutá Cieľová Dosiahnutá v roku 2019
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2017

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

0

1

2018

0

1

2019

1

1

0

1

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

MV
SR/
ÚSVRK:
V štruktúre
Informačného systému Ministerstva
vnútra sa nepodarilo vytvoriť portál,
ktorý by spĺňal požadované podmienky
prístupnosti,
transparentnosti,
efektívnosti a hospodárnosti.

prebieha
realizácia

MV SR/ÚSVRK: 12. decembra 2019 sa
uskutočnilo
stretnutie
Tematickej
pracovnej skupiny pre monitorovanie
a hodnotenie Stratégie SR v priestoroch
MV SR, Pribinova 2, na ktorých boli
prezentované: Monitorovacia správa
plnenia Stratégie za rok 2019,
informácie
k odpočtu
Rady
EU
o účinných opatreniach na integráciu
Rómov v členských štátoch, informácie
k zberu indikátorov AP Stratégie za roky
2016-2018, prezentácia externého
hodnotenia Stratégie, výsledky Atlasu
rómskych komunít 2019 a výsledky
zisťovania EU SILC – MRK 2019.

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AOTP

aktívne opatrenia trhu práce

AP

akčné plány/ akčný plán

AP NRO

akčné plány Najmenej rozvinutých okresov

CPP

centrum právnej pomoci

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenciu

DOP

dopytovo orientované projekty

DVO

Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020

EU SILC

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

FPKNM

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

FS

finančná skupina

IA MPSVR SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IP

Inšpektorát práce

IROP

Integrovaný regionálny operačný program

IS SZ

Informačný systém služieb zamestnanosti

ITMS2014+

Centrálny informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020

IVPR

Inštitút pre výskum práce a rodiny

JA SR

Justičná akadémia Slovenskej republiky

KBS

Konferencia biskupov Slovenska

KC

komunitné centrum

KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

LF UPJŠ

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

LGBTI

lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia

MDV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MO SR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MPC

Metodicko – pedagogické centrum

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MRK

marginalizované rómske komunity

MRR

menej rozvinuté regióny

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MŠ

materská škola

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MVO

mimovládna organizácia

MZVEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

N/A

neuplatňuje sa (not applicable)

NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií

NEET

Not in education, employment or training / mladí ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave

NFP

nenávratný finančný príspevok

NOC

Národné osvetové centrum

NP

národný projekt

NP KC

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

NP KS MRK

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

NP MaH

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

NP PRIM

Národný projekt PRojekt Inklúzie v Materských školách

NP PVP MRK

Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

NP PVP OsMRK

Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

NP ŠOV

Národný projekt Škola otvorená všetkým

NP TSP I

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

NP TSP II

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

NP TSP a TP

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

OIP

Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

OP ĽZ

Operačný program Ľudské zdroje

OVZ

okolnosť vylučujúca zodpovednosť

o.z.

občianske združenie

PO

prioritná os

PZ

Policajný zbor

RK

rómske komunity

RSP

registrované sociálne podniky

RUP

rámcový učebný plán

SAK

Slovenská advokátska komora

SAV

Slovenská akadémia vied

SE

sociálna ekonomika

SFRV

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

SIH

Slovak Investment Holding, a. s.

SlSp

Slovenská sporiteľňa

SLP

Sekcia legislatívno-právna Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR

SNIV

Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR

SNM-MKRNS

Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

SNSĽP

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

SO MV SR

Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky

SRŠ

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

SŠFEÚ

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stratégia

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

SZP

sociálne znevýhodnené prostredie

SZRB AM

SZRB Asset Management, a.s

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

ŠR

štátny rozpočet

ŠŠI

Štátna školská inšpekcia

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠVVP

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

TISE

Sociálno-ekonomická investičná spoločnosť (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych)

TSP

terénna sociálna práca

TUKE

Technická univerzita v Košiciach

UoZ

uchádzač o zamestnanie

UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

ÚPSVaR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚPZ LF

Ústav psychológie zdravia Lekárskej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

ÚSVNM

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

ÚSVRK

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

ÚV SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva

VO

verejné obstarávanie

VOP

Verejný ochranca práv

VRR

viac rozvinuté regióny

VŠ

vysoké školy

VÚC

Vyšší územný celok

VÚDPaP

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

ZR

Zdravé regióny

ZŠ

základná škola

Zb.

Zbierka zákonov

Z.z.

Zbierka zákonov ( od roku 1993)

