PRÍLOHA

PREHĽAD PLNENIA
STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INTEGRÁCIU RÓMOV DO ROKU 2020
ZA ROK 2020
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019

zdroj dát/
overenie

Merateľný ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

Dosiahnutá hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

OP ĽZ PO 61
35 000 000
(MŠ 2016 1a)
15 000 000
(MŠ 2016 1b)

13 025 141

2 832
945,33

42 000 000
(MŠ 2018)

počet podporených MŠ
v obciach s
prítomnosťou MRK

24 000 000
(MŠ 2019)
ŠR
4 117 647
(MŠ 2016 1a)
1.1.1 Rozšíriť kapacity MŠ
v obciach s koncentráciou
detí z MRK

obce
a mestá
(MV
SR/ÚSVRK)

2019
2020

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

1 764 706
(MŠ 2016 1b)

1 532 370

333 287,67

40

15*

7

prebieha
realizácia

ITMS2014+

4 941 176
(MŠ 2018)
2 823 529
(MŠ 2019)
Prijímatelia
2 058 824
(MŠ 2016 1a)
882 353
(MŠ 2016 1b)

kapacita podporených
MŠ
766 185

3000

1246*

521

166 643,86

2 470 588
(MŠ 2018)

1.1.2 Zvýšenie kapacít
infraštruktúry MŠ

1.1.3 Vypracovať
informáciu o možnostiach
1
2
3

20194

počet podporených MŠ

obce
a mestá
(MPRV
SR/IROP)2

IROP3

MŠVVaŠ SR
(MV

Bez nároku na
financovanie

SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2
je uzavretá. V rámci tejto výzvy bolo schválených
celkom 46 žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ŽoNFP). K 31.12.2020 bolo zazmluvnených celkom
26 ŽoNFP, v rámci ktorých bude podporených 26
MŠ (11 renovácia MŠ a 15 novopostavené MŠ)
a pre 1605 detí bude vytvorená kapacita v MŠ.
Aktuálne
prebieha
ďalšie
zazmluvňovanie
schválených ŽoNFP.
Celkovo sa v rámci tejto výzvy prijímatelia (obce z
Atlasu rómskych komunít 2013 a 2019) zaviazali
postaviť 31 predškolských zariadení a 15 zariadení
rekonštruovať, a navýšiť kapacitu o 1869 detí, na
hodnotu 2947 detí, pre ktoré bude vytvorená
kapacita v podporených MŠ. Zároveň sa zaviazali, že
podporené materské školy bude navštevovať
minimálne 1808 detí z MRK.
Práve v tomto období vidieť dáta z projektov
z predošlých výziev na MŠ s kódom OPLZ-PO6SC612-2016-1a, 1b; OPLZ-PO6-SC612-2018-1:
Kapacita MŠ - cieľová hodnota z výziev MŠ z roku
2016 a 2018 je 8781 detí a plnenie, teda dosiahnutá
kumulatívna hodnota k 31.12.2020 je 3056 detí
(zdroj ITMS2014+ export zo dňa 17.03.2021).
Podporené MŠ - cieľová hodnota z výziev MŠ z roku
2016 a 2018 je 120 MŠ, z toho 54 stavba MŠ a 66
rekonštrukcia MŠ. Plnenie, teda dosiahnutá
kumulatívna hodnota k 31.12.2020 je 41 MŠ, z toho
12 postavených MŠ a 29 rekonštruovaných MŠ
(zdroj ITMS2014+ export zo dňa 17.03.2021).

*aktualizovaná hodnota

1 411 765
(MŠ 2019)

2019
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

17 067 648

67 230 811

x

25

MŠVVaŠ SR

informácia

prebieha
realizácia

MIRRI SR: K 31.12.2020 bolo zazmluvnených alebo
riadne ukončených 264 ŽoNFP resp. projektov
na podporené MŠ s kapacitou 23 912 miest.
Čerpanie dosiahlo hodnotu 67 230 811 eur (ERDF)
v rámci 2 výziev IROP.

splnená

MŠVVaŠ SR: Minister školstva informoval
prostredníctvom médií formou tlačovej besedy dňa

264

ITMS2014+
kapacita podporených
MŠ

x

n/a

n/a

2 274

23 912

1

0

1

Hodnoty upravené v zmysle reálnych alokácií predmetných výziev.
Aktivity 1.1.2 a 1.3.1 prešli z gescie MPRV SR pod gesciu MIRRI SR.
Aktivita prispieva k napĺňaniu cieľa, ale nemá stanovenú alokáciu ani merateľné ukazovatele iba vo vzťahu k RK alebo MRK.
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

poskytovania
predprimárneho
vzdelávania aj formou
zriaďovania elokovaných
pracovísk a využívaní
všetkých vhodných
priestorov na triedy MŠ

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019
2020

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

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

4

Merateľný ukazovateľ

Cieľová Dosiahnutá hodnota
hodnota
2019
2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

SR/ÚSVRK)

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP
1 835 274,57*
PRIM
9 445 280,07
1.2.1 Zvýšiť počet
kvalifikovaných
pedagogických asistentov
a odborných
zamestnancov
(prednostne špeciálnych
pedagógov) v MŠ
navštevovaných deťmi z
MRK/SZP

zdroj dát/
overenie

2019
2020

2019
2020

2019
2020

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

380

366

ŠR
1 666 814,13

323
871,98*

OP ĽZ PO 1
1 535 941,50

574 281,62

536 480,53

1 376 407,73
ŠR
271 048,50

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

MPC

101 343,81

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP
PRIM
615 524,95

63 151,43*

ŠR
108 622,05

11 144,37*

počet pracovníkov vo
výchovno-vzdelávacom
procese zapojených do
projektu

100

69

90

59

splnená

splnená

MŠVVaŠ SR: Úloha sa plnila prostredníctvom
národného projektu “Pomáhajúce profesie v
edukácii
detí
a žiakov“
zahrňujúc
počty
pedagogických
asistentov
a odborných
zamestnancov

splnená

MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK v rámci NP PRIM realizoval
tri typy vzdelávacích programov: mikroregionálne
stretnutia, metodicko-inštruktážne workshopy a
kontinuálne
inovačné
vzdelávanie
pre
pedagogických a odborných zamestnancov MŠ ako
1 ucelený akreditovaný program v počte 80
hodín/frekventant. V priebehu roka 2020 bolo
realizovaných 65 mikro-regionálnych stretnutí
online. Navyše v priebehu decembra 2020
prebiehali nad rámec plánovaných stretnutí mikroregionálne stretnutia v téme Sociálno-kultúrne

108

142

88 063,59
MV SR/
ÚSVRK

15 540,63

počet vzdelávacích
programov

3

3

3

15.10. 2020:
https://www.ta3.com/clanok/1194670/tb-ministraskolstva-b-grohlinga-o-povinnych-skolkach-od-5rokov.html

MV SR/ÚSVRK: Obsadzovanie pracovných pozícií
asistent
učiteľa,
odborný
zamestnanec
a koordinátor inkluzívneho vzdelávania v NP PRIM
(Národný projekt PRojekt Inklúzie v Materských
školách) bolo zabezpečované dvomi spôsobmi –
vytvorením
nových
pracovných
miest
a
kontinuálnymi
pracovnými
miestami.
Ich
zamestnávanie bolo usmerňované tzv. kľúčovaním
a celkový počet bol závislý na počte detí
z marginalizovaných rómskych komunít (MRK)
v zapojenej MŠ.
K 31.12.2020 bolo zamestnávaných kumulatívne
448 pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom
procese, z toho 185 asistentov učiteľa, 126
odborných zamestnancov a 137 koordinátorov
inkluzívneho vzdelávania.
Z tohto počtu 91 asistentov učiteľa a 7 odborných
zamestnancov
Rómov/Rómok
bolo
zamestnávaných v r. 2020 (kumulatívne za všetky
roky 108 Rómov/Rómok), vrátane uplatňovania
dočasných
vyrovnávacích
opatrení
pri
zamestnávaní v jednotlivých prac. pozíciách.
*aktualizovaná hodnota

448

MV SR/
ÚSVRK

MŠVVaŠ
SR/MPC

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

počet pracovníkov vo
výchovno-vzdelávacom
procese zapojených do
projektu

3 040
056,36

Opis plnenia aktivity/ komentár

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

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

Aktivita

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

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

5

Termín
plnenia

2019
2020

2019
2020

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

obce
a mestá
(MPRV
SR/IROP)

MV
SR/ÚSVRK

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019
2020

IROP5

0

523 773,63

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP
PRIM
545 243,10

65 120,88

64 978,90

ŠR
96 219,40

zdroj dát/
overenie

ITMS2014+

Merateľný ukazovateľ

Cieľová Dosiahnutá hodnota
hodnota
2019
2020

zvýšené kapacity

n/a

0
(251)

0
(507)

počet programov

1

1

1

MV SR/
ÚSVRK
11 491,92

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

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

2020

MŠVVaŠ
SR/ŠŠI

ŠR
15 200

n/a

29 033

x

VÚDPaP

ŠŠI

prebieha
realizácia

splnená
počet účastníkov
programov

11 466,87

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

3000

3048

6961

počet diagnostických
nástrojov

2

1

1

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

14

7

7

počet vykonaných
kontrol

x

n/a

42

splnená

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

špecifiká práce s rómskou komunitou, s možnosťou
účasti všetkých zamestnancov MŠ zapojených do
NP PRIM, v počte 20 online stretnutí. Ďalej boli
MIRRI SR: Dosiahnutá hodnota za všetky schválené
projekty je 507, z toho 0 ukončených projektov v
roku 2020. 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
realizoval v rámci NP PRIM ako súčasť hlavnej
aktivity. Cieľom práce s rodinou bolo 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 pracovalo s deťmi vo veku od 3 – 6
rokov a s ich rodičmi. Celkovo sa do aktivít
programu k 31.12.2020 zapojilo 6961 rodín.
MŠVVaŠ SR: Test školskej pripravenosti (TŠP – I ) bol zabezpečený preklad inštrukcií testu do
štandardizovanej rómčiny, jej piatich subdialektov a
do maďarčiny:
https://vudpap.sk/moznost-zakupenia-sipsychologickych-testov/
7 Kazuistík a odborných prístupov VÚDPaP v roku
2020 k téme diagnostika (podrobnejšie v prílohe):
https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-aedicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/
https://vudpap.sk/aktuality/metodickeusmernenia/
https://vudpap.sk/institut-inovacii/databazainovacii/
MŠVVaŠ SR: Štátna školská inšpekcia (ŠŠI)
analyzovala dokumentáciu 42 klientov v 4 školských
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Aktivita prispieva k napĺňaniu cieľa, ale nemá stanovenú alokáciu ani merateľné ukazovatele iba vo vzťahu k RK alebo MRK.
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

Aktivita

2.2 Uplatniť nový
postup a metodiku pri
získavaní
informovaného
súhlasu zákonného
zástupcu dieťaťa na
jeho zaradenie do
špeciálnej ZŠ alebo
špeciálnej triedy 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
diagnostike a následných
krokoch.

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

6
7

2.3.1 Analýza možností
zriadenia bežných ŽŠ v
obciach, kde je iba
špeciálna ZŠ

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019
2020

zdroj dát/
overenie

Merateľný ukazovateľ

Cieľová Dosiahnutá hodnota
hodnota
2019
2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

20196

MV
SR/ÚSVRK
(MŠVVaŠ SR)

Bez nároku na
financovanie

x

x

MV SR/
ÚSVRK

metodika

1

0

0

prebieha
príprava

MV SR/ÚSVRK: Vytvorenie metodiky pri získavaní
informovaného súhlasu zákonného zástupcu
dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej ZŠ alebo
špeciálnej triedy ZŠ sa stalo súčasťou agendy
MŠVVaŠ SR v rámci expertnej pracovnej skupiny,
ktorá sa zameriavala na prípravu legislatívneho
návrhu definície segregácie. Stretnutia pracovnej
skupiny prebiehali v r. 2020 v gescii MŠVVaŠ SR,
súčasťou pracovnej skupiny je aj ÚSVRK.

20197

MV
SR/ÚSVRK

Bez nároku na
financovanie

x

x

MV SR/
ÚSVRK

analýza

1

0

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Z ohľadom na posúdenie existujúcej
legislatívy, bola predmetná úloha vyhodnotená ako
nepotrebná.

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

2019
2020

MŠVVaŠ SR

ŠR
8 129 494

5 999 499

5 849 350

MŠVVŠ SR

3.2 Vytvoriť
podmienky pre
zvýšenie participácie
žiakov z MRK/SZP v
celodennom
výchovnovzdelávacom systéme

3.2.1 Analyzovať príčiny a
bariéry nízkej participácie
žiakov z MRK/SZP v ŠKD.

2020

MV
SR/ÚSVRK
(MŠVVaŠ SR)

Bez nároku na
financovanie

x

x

MV SR/
ÚSVRK

3.3 Zvyšovať
kompetencie
pedagogických a
odborných
zamestnancov na
zohľadnenie
špecifických
výchovnovzdelávacích potrieb
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

OP ĽZ PO 1.
85 000

108 565,54

0

2019
2020

MŠVVaŠ
SR/MPC

MPC

ŠR
15 000

19 158,63

50 040

zvýšené finančné
prostriedky

analýza

počet účastníkov
vzdelávania

n/a

5 999 49
9

5 849
350

splnená

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 ZŠ. Výška príspevku závisí od objemu
finančných prostriedkov, ktorý je vyčlenený na
tento účel a počtu všetkých žiakov zo SZP. V
kalendárnom roku 2020 bol príspevok 150€ na
jedného žiaka SZP.

1

n/a

0

nesplnená

MV SR/ÚSVRK: Predmetná úloha sa z kapacitných
dôvodov nerealizovala.

700

893

556

splnená

MŠVVaŠ SR: Opatrenie považujeme za splnené.
Cieľové hodnoty boli naplnené v roku 2019
prostredníctvom NP Škola otvorená všetkým, ktorý
sa v danom roku skončil.
V r. 2020 MPC zrealizovalo vzdelávacie podujatia
zamerané
na
profesijný
rozvoj
v oblasti
poradenstva,
ktorých
sa
zúčastnilo
556
pedagogických
zamestnancov.
Vzdelávacie
podujatia boli realizované online formou.

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

4.1 Pilotne otestovať
vytváranie školských
obvodov na
desegregačnom
princípe
5.1 Prijať stratégiu
predchádzania a
eliminácie
predčasného
ukončovania povinnej
školskej dochádzky

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

5.3 Upraviť
podmienky, formy,
obsah a financovanie
programov
8
9

Aktivita

výsledkov žiakov z
4.1.1 V spolupráci so
samosprávami pilotne
overiť vytváranie
školských obvodov na
desegregačnom princípe.
5.1.1 Upraviť legislatívu
tak, aby žiak mohol ročník
opakovať maximálne
jedenkrát počas povinnej
školskej dochádzky v ZŠ

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.

5.2.2 Podporovať
rovesnícke, mentorské a
tútorské programy pre
žiakov z MRK/SZP
zamerané na prípravu na
štúdium na stredných
školách a na zlepšovanie
vzdelávacích výsledkov
počas štúdia
5.3.1 Upraviť obsah
rámcových učebných
plánov a štátnych
vzdelávacích programov

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019
2020

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

2019
2020

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

Bez nároku na
financovanie

x

x

MV SR/
ÚSVRK

20198

MŠVVaŠ SR

Bez nároku na
financovanie

x

x

MŠVVaŠ SR

2019
2020

2019
2020

2019
2020

MŠVVaŠ
SR/VÚDPaP

MVO

MŠVVaŠ SR

ŠR
148 000

148 000

65 500

OP ĽZ PO 5
5 000 0009

169 892

373 060,08

ŠR
588 235

19 987

43 889,30

prijímatelia
294 118

9 994

21 944,77

x

x

Bez nároku na
financovanie

zdroj dát/
overenie

VÚDPaP

ITMS2014+

MŠVVaŠ SR

Merateľný ukazovateľ

Cieľová Dosiahnutá hodnota
hodnota
2019
2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

počet zapojených
samospráv

1

0

0

nesplnená

návrh právnej úpravy

1

0

0

nesplnená

počet príručiek pre
odborných
a pedagogických
zamestnancov + počet
seminárov + podporných
metodických materiálov
pre porozumenie
špecifík žiakov
MRK/SZP/ generačnej
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)

počet osôb MRK,
ktorým bola poskytnutá
mentorská a tútorská
podpora

upravené rámcoví
učebné plány a štátne
vzdelávacie programy

28

29

30

splnená

n/a

645*

4
(769)

splnená

1

0

0

nesplnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ÚSVRK: Predmetná úloha sa z kapacitných
dôvodov nerealizovala.

MŠVVaŠ SR: K predmetnej téme prebieha stále
odborná aj široká diskusia.

MŠVVaŠ SR: VÚDPaP v roku 2020 pripravil viac ako
80 odborných materiálov, z toho viac ako 30 sa
priamo alebo nepriamo dotýkalo sledovanej témy.
(podrobnejšie informácie uvádzame v prílohe):
https://vudpap.sk/aktuality/metodickeusmernenia/
https://vudpap.sk/pre-verejnost/prirucky/
https://vudpap.sk/webinare/zostrihy/
https://vudpap.sk/3xkam-prednasky/
https://vudpap.sk/institut-inovacii/databazainovacii/

SO MV SR: V rámci výzvy na mentoring a tútoring je
v projektoch za rok 2020 ročný prírastok 4.
K 31.12.2020 je kumulatívna hodnota zahrňujúca
obdobie aj pred rokom 2019, t.j. 769 detí MRK,
ktorým bola poskytnutá mentorská a tútorská
podpora. V tejto hodnote je zahrnutá aj hodnota z
riadne ukončeného projektu (32 osôb z MRK).
*aktualizovaná hodnota za rok
MŠVVaŠ SR: Štátny inštitút odborného vzdelávania
(ŠIOV) v roku 2019 v spolupráci so Štátnym
pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pripravil a predložil
MŠVVaŠ SR návrh rámcových učebných plánov

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.

6

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

druhošancového
vzdelávania

skupín odborov
vzdelávania nižšieho
stredného odborného
vzdelávania tak, aby
umožňovali súčasné
získanie nižšieho
stredného vzdelania.

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

6.1.1 Legislatívne,
odborné a organizačné
zabezpečenie podpory
nákladov s dochádzkou do
strednej školy (príspevok
na vzdelávanie žiakov zo
SZP, financovanie špecifík
- doprava žiakov)

2020

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

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

2019
2020

7.1 Zvýšiť
kvalifikovanosť
vyučovania rómskeho
jazyka, literatúry a
reálií

7.1.1 Vytvoriť podmienky
pre prípravu
pedagogických
zamestnancov rómskeho
jazyka a literatúry na
vysokých školách vrátane
potrebných finančných
mechanizmov
7.1.2 Pripraviť a
zabezpečiť realizáciu
programov kontinuálneho
vzdelávania pre učiteľov a
pedagogických asistentov
využívajúcich rómsky
jazyk ako podporný jazyk
vo vyučovaní

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ
SR/MPC

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Bez nároku na
financovanie

ŠR
30 000

2020

MŠVVaŠ SR

Bez nároku na
financovanie

2020

MŠVVaŠ SR
(ŠPU)

Bez nároku na
financovanie

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019
2020

n/a

52 310

x

53 000

zdroj dát/
overenie

Merateľný ukazovateľ

MŠVVaŠ SR

legislatívna úprava

MPC

počet vyškolených
pedagogických a
odborných
zamestnancov

n/a

x

MŠVVaŠ SR

n/a

9 244*

ŠPÚ

vytvorené podmienky
pre prípravu
pedagogických
zamestnancov
rómskeho jazyka a
literatúry na vysokých
školách vrátane
potrebných finančných
mechanizmov
pripravená metodika,
prípadne samostatný
projekt

Cieľová Dosiahnutá hodnota
hodnota
2019
2020

1

200

n/a

171

0

172

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár
skupín odborov nižšieho stredného odborného
vzdelávania umožňujúcich súčasné získanie nižšieho
stredného
vzdelania.
Nakoľko
schválenie
predložených rámcových učebných plánov bolo
viazané na navrhované zmeny relevantných
ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon),
ktoré neboli
zrealizované, plnenie predmetného opatrenia v
roku 2020 nepokračovalo.

nesplnená

MŠVVaŠ SR: Aktivita bude riešená v rámci procesu
prípravy Stratégie inkluzívneho vzdelávania v roku
2021.

splnená

MŠVVaŠ
SR:
Vzdelávacie
podujatia
pre
pedagogických zamestnancov stredných škôl boli
prierezovo zamerané na zlepšovanie vzdelávacích
výsledkov žiakov z MRK/SZP a na spoluprácu s
rodinami. Zúčastnilo sa ich 172 pedagogických
zamestnancov.

1

n/a

1

splnená

1

n/a

2

splnená

MŠVVaŠ SR poskytuje dotáciu verejným vysokým
školám na uskutočňovanie študijných programov,
ktoré vytvárajú vysoké školy. Vysoké školy sú
autonómne vo vytváraní a uskutočňovaní
študijných programov. V rámci konkrétnych
študijných programov je možné zabezpečovať
prípravu odborníkov na danú problematiku. (V roku
2018 bol akreditovaný študijný program učiteľstvo
rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácií)
na Prešovskej univerzite v Prešove).
MŠVVaŠ SR: ŠPÚ sa v roku 2020 stal hlavným
prijímateľom
preddefinovaného
projektu
Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich
interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese
rómskych žiakov LDIPP001. Projekt je financovaný
z nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR. V
roku 2020 sme pripravili podklady k vzdelávaniu a
študijné materiály pre pedagógov v rámci
programov
kontinuálneho
vzdelávania
a
profesijného rastu pedagógov. Našou cieľovou
hodnotou je vyškoliť 80 pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ.
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

Aktivita

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

2019
2020

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

MŠVVaŠ SR
(ŠPU)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Bez nároku na
financovanie

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019
2020

x

37 948*

zdroj dát/
overenie

ŠPÚ

Merateľný ukazovateľ

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

Cieľová Dosiahnutá hodnota
hodnota
2019
2020

1

1

2

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár
Realizáciu vzdelávania plánujeme realizovať v
septembri 2021 prezenčnou formou.
Čiastkové výstupy preddefinovaného projektu:
- Uskutočnená online otváracia konferencia.
- Vypracované odborné podklady pre tvorbu
vzdelávacích programov pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ.
- Vypracované odborné podklady pre účely
spracovania študijných materiálov pre účastníkov
vzdelávania v oblastiach – rómsky jazyk, rómska
kultúra a rómska história.
- Vypracovaný program školenia pre školiteľov/
multiplikátorov v oblastiach ľudských práv a
demokratického občianstva.
- Uskutočnené online tréningy v spolupráci
s Európskym Wergeland Centrom v oblastiach
ľudských práv a demokratického občianstva. Počet
prijatých uchádzačov na tréningy v oblastiach
ľudských práv a demokratického občianstva: 10.
ŠPÚ získal projekt financovaný Fondom na podporu
kultúry národnostných menšín (FPKNM) pod
názvom: Online vzdelávanie v oblastiach rómskeho
jazyka a rómskej kultúry. Projekt má poskytnúť
online vzdelávanie prostredníctvom webinárov pre
učiteľov MŠ a ZŠ. Predpokladaný počet účastníkov
je 20.
*Hodnota čerpaných zdrojov: personálne náklady,
ktoré boli hradené z preddefinovaného projektu
financovaného z nórskych grantov. Personálne
náklady zahŕňajú aj odvody za zamestnávateľa.
MŠVVaŠ SR: ŠPÚ sa v roku 2020 stal hlavným
prijímateľom projektu Inovatívne vzdelávanie
učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne
kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych
žiakov. V projekte sú zahrnuté aktivity zamerané na
tvorbu učebníc so zameraním na rómskych jazyk a
metodiky pre učiteľov v kontexte vyučovania
rómskej histórie a rómskych reálií v školách.
Čiastkové výstupy preddefinovaného projektu:
- Vypracované odborné podklady k spracovaniu
metodiky pre učiteľov k dejepisnej čítanke
„Pátrame po minulosti Rómov“.
- Vypracované odborné podklady k spracovaniu
koncepcie pre učebnicu Amari Romaňi čhib/Naša
rómčina pre mierne pokročilých v rómskom jazyku.
- Vypracované odborné podklady k spracovaniu
Rómsko-slovenských čítaniek pre žiakov 3. ročníka a
pre žiakov 4. ročníka ZŠ.
- Tvorba databázy pojmov pre účely spracovania
Rómsko-slovenského
a slovensko-rómskeho
slovníka.
ŠPÚ získal projekt financovaný FPKNM pod názvom:
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Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania
Opatrenie

Termín
plnenia

Aktivita

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019
2020

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

zdroj dát/
overenie

Merateľný ukazovateľ

Cieľová Dosiahnutá hodnota
hodnota
2019
2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár
Online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a
rómskej kultúry. Projekt má poskytnúť 10
vyučovacích hodín z rómskeho jazyka a rómskej
kultúry. Tieto hodiny v podobe prednášok a lekcií
budú v digitálnej podobe (video materiál).
Predpokladaný termín finalizácie výstupov je 31.03.
*Hodnota čerpaných zdrojov: personálne náklady,
ktoré boli hradené z preddefinovného projektu
financovaného z nórskych grantov. Personálne
náklady zahŕňajú aj odvody za zamestnávateľa.

Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti
Opatrenie

Aktivita

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

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

Termín
plnenia

2019
2020

2019
2020

Subjekt
zodpovedný
za
realizáciu
(partneri)

MV
SR/ÚSVRK
(ÚPSVaR)

ÚPSVaR

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Bez nároku
na
financovanie

OP ĽZ PO 2
290 289

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

x

zdroj dát/
overenie

Cieľová
hodnota

2020

x

656 752,87

Dosiahnutá
hodnota
2019

MV SR/
ÚSVRK
IS SZ

445 220,80

Merateľný
ukazovateľ

IS SZ

Počet NEET v
obciach s
prítomnosťou MRK

Počet NEET, ktorí
absolvovali
vzdelávanie vo
vybraných
okresoch

x

490

-

2 290

2020

-

1 153

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: ÚPSVaR priebežne monitoruje počet
NEET v prostredí MRK len cez proxy údaje za vybrané
okresy s najväčšou prítomnosťou MRK (údaj za rok
2020 je 18 881 registrovaných NEET v 15 okresoch).
Monitorovanie na základe podrobnejšieho členenia sa
však nerealizuje. Vzhľadom na zameranie predmetnej
aktivity, ktorej splnenie by z pohľadu ÚSVRK neviedlo
k efektívnemu napĺňaniu opatrenia, ÚSVRK
predmetnú aktivitu neplnil ani ju neinicioval.

splnená

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
(zákon o službách zamestnanosti) poskytujú úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny informačné a
poradenské služby. Ide o služby pri voľbe povolania,
výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania,
výbere zamestnanca a adaptácii zamestnanca v
novom zamestnaní. V zmysle § 43 zákona o službách
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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

1.4 Vypracovať
kvalitatívne zisťovanie v
oblasti zamestnanosti MRK

1.4.1 Vypracovať
kvalitatívnu
analýzu bariér
vstupu na trh
práce

Termín
plnenia

2019
2020

2019
2020

2020

Subjekt
zodpovedný
za
realizáciu
(partneri)

ÚPSVaR

ÚPSVaR

MV
SR/ÚSVRK

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

1 829 775,95

457 629,22

prijímatelia
43 543,35

x

x

OP ĽZ PO 3
160 000

353 184,64

354 797,94

ŠR
136 000

1 296 290,65

453 229,99

prijímatelia
24 000

x

x

Bez nároku
na
financovanie

2 654 750,36

679 835,59

OP ĽZ, PO 5,
v rámci NP
MaH
33 330,00

n/a

0

Cieľová
hodnota

0

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár
zamestnanosti poskytujú úrady 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. Odborné poradenské služby
sú zabezpečované v rámci individuálneho alebo
skupinového poradenstva.
Úrady taktiež realizujú projekt Buď aktívny –
zamestnaj sa. Je zameraný na zvýšenie motivácie
a zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ) vo
veku do 29 rokov s využívaním bezplatného
internetového portálu www.istp.sk. (internetového
sprievodcu trhom práce) a na zvýšenie záujmu
mladých ľudí uplatniť získané zručnosti, znalosti
a praktické skúsenosti v praxi na otvorenom trhu
práce.
Rozvoj vedomostí a zručností UoZ do 29 rokov bol
taktiež zabezpečený prostredníctvom národného
projektu Vzdelávanie mladých UoZ – 2. Jeho cieľom
bolo podporiť zamestnateľnosť mladých ľudí formou
rekvalifikačných
(REPAS+)
a
kompetenčných
(KOMPAS+) kurzov.
Dňom 31.10.2020 bola
zastavená
možnosť
vytvárania záväzkov na základe rozhodnutia
Riadiaceho orgánu OP ĽZ MPSVR SR.

IS SZ

Počet klientov,
ktorý absolvovali
vzdelávanie vo
vybraných
okresoch

320

1 627

830

splnená

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

IS SZ

Počet klientov,
ktorým bolo
poskytnuté
poradenstvo

260

18 468

3 093

splnená

ÚPSVaR: Poskytnuté odborné poradenstvo podľa §
43, NP PIP Akt. I, Akt. II a NP Cesta na trh práce Akt. VI

0

prebieha
príprava

MV SR/
ÚSVRK
n/a

Merateľný
ukazovateľ

2020

ŠR
246 745,65

ŠR
5 670,00

zdroj dát/
overenie

Analýza

1

n/a

MV SR/ ÚSVRK: Špecifikácia kvalitatívneho výskumu
na tému Bariéry pri vstupe marginalizovaných Rómov
na trh práce bola vypracovaná už v priebehu roku
2019. Z dôvodu prieťahov v procese verejného
obstarávania je jeho realizácia posunutá až do roku
2021.
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Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za
realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(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

2019
2020

2019

ÚPSVaR
MPSVaR
SR

Cieľová
hodnota

8

8

2020

splnená

Počet konzultantov
sociálnej
ekonomiky

IS SZ

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

8

MPSVaR
SR

111 980,38

1 778 508,16*

Dosiahnutá
hodnota
2019

Počet
poradenských
regionálnych
centier pre
subjekty sociálnej
ekonomiky

VRR:
164 532,83

307 475,88*

Merateľný
ukazovateľ

2020

MRR:
1 920 588,55

x

zdroj dát/
overenie

1 119 859,97

MPSVaR
SR/
IA MPSVR
SR

ŠR
2 437 390,24

2.1.2 Podpora
sociálneho
podnikania
prostredníctvom
cielenej podpory
registrovaných

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)

Počet
podporených
sociálnych
podnikov
Počet
znevýhodnených/

32

31

31

51
(21)*

166
(55)*

287
(194)*

1507
(513)*

x

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár
MPSVaR SR: Podporné aktivity pre zákon č. 218/2018
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sú realizované
prostredníctvom národného projektu „Inštitút
sociálnej ekonomiky.“ Bola vytvorená centrálna
koordinačná jednotka s 19 zamestnancami a
otvorených je 8 regionálnych centier sociálnej
ekonomiky (RCSE) kde k 31.12.2020 pracuje 31
zamestnancov. RCSE sú zriadené v územnej
pôsobnosti každého samosprávneho kraja, vrátane
Bratislavy. Zamestnanci v rámci aktivít národného
projektu zvyšujú povedomie o sociálnej ekonomike
(SE), koordinovane poskytujú záujemcom a
potenciálnym subjektom SE informácie o sociálnom
podnikaní, informujú o zákone o SE a sociálnych
podnikoch (SP) a taktiež usmerňujú a poskytujú
nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu
novovznikajúcim
SP.
K
31.12.2020
bolo
prostredníctvom RCSE oslovených viac ako 4.500
subjektov a zrealizovaných viac ako 6.000 stretnutí a
konzultácií. Kľúčovou úlohou RCSE je bezplatne
poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej
verejnosti v lokálnom prostredí, vyhľadávať
potenciálnych záujemcov a motivovať ich k zakladaniu
SP s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti ako i
následnej udržateľnosti. Realizácia NP vytvára priestor
pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu
súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti.
Zvyšovanie povedomia širokej verejnosti (odbornej a
laickej) o problematike sociálneho podnikania, o novej
legislatíve v oblasti SE, o procese založenia a
úspešného fungovania SP, 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. je zabezpečené aj
prostredníctvom diseminácie. K 31.12.2020 bolo
zrealizovaných 11 kampaní a relácií v médiách, 3
semináre a 2 prezentácie na veľtrhoch. V rámci
tlačovín bolo vydaných 18 pracovných pomôcok, 4
informačné letáky a 4 brožúry. Informácie z prostredia
diania v SE a sociálnom podnikaní sú publikované
priebežne
na
webovom
sídle
SE:
www.socialnaekonomika.sk, na projektovom webe:
www.npise.gov.sk a prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.
ÚPSVaR: Počet podporených integračných podnikov a
Počet znevýhodnených - zraniteľných osôb
zamestnaných v integračných podnikoch uvedený
celkovo a vo vybraných okresoch (v zátvorke).
*Hodnota čerpaných zdrojov je uvedená pre vybrané
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Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za
realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

2019
2020

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

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

2.3.1 Pripraviť
výzvu pre podporu
tzv. prestupného
zamestnávania pre
znevýhodnených
UoZ z prostredia
MRK ekonomiky

2020

2.4 Poskytovanie
komunitne orientovaných
služieb zamestnanosti
verejnými a neverejnými
poskytovateľmi

3.1 Zabezpečiť
10

2.4.1 Poskytovanie
špecializovaného
poradenstva v
oblasti
zamestnanosti
prostredníctvom
zamestnancov KC

3.1.1 Podporovať

2019
2020

2020

MV SR, SIH

OP ĽZ PO 6,
ŠC 6.2.1
1 535 51510

0

0

ŠR
270 973

0

0

prijímatelia
0

0

0

OP ĽZ
287 300

28 004 170,41

ŠR
50 700

4 841 912,42

Bez nároku
na
financovanie

x

ÚPSVaR

MPSVaR
SR/
IA MPSVR
SR

MV
SR/ÚSVRK

MV SR

27 062 817,12*

Financované
v rámci
aktivity
4.2.2.

Bez nároku

x

x

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

sociálnych
podnikov
2.1.3 Podpora
sociálneho
podnikania
prostredníctvom
cielenej podpory
registrovaných
sociálnych
podnikov

zdroj dát/
overenie

x

x

x

Dosiahnutá
hodnota
2019

zraniteľných osôb
zamestnaných v
sociálnych
podnikoch
Počet
podporených
sociálnych
podnikov
Nárast
ITMS2014+
zamestnanosti v
podporovaných
podnikoch o počet
novovytvorených
miest
Počet
znevýhodnených
UoZ, ktorý využili
IS SZ
AOTP a vstúpili na
trh práce vo
vybraných
okresoch

MPSVaR
SR

MV SR/
ÚSVRK

Zverejnená výzva

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

ITMS2014+ Počet vytvorených

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

okresy.

30

150

260

1

12

0

0

56 118

n/a

135

0
nesplnen
á

SO MV SR: K 31.12.2020 nedošlo v rámci danej aktivity
k plneniu.

splnená

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.

0

24 629

1

splnená

193

splnená

4

85

94

x

163*

63+24

splnená

* Celkové uhradené zdroje. Podiel financovania na ESF
a ŠR nie je možné v programe IS SZ rozdeliť.
MPSVaR SR: Sekcia práce MPSVaR SR v spolupráci s
príslušnými odbormi, sekciami MPSVaR SR pripravili
Výzvu adresovanú výhradne pre znevýhodnené osoby
z prostredia MRK a zacielenú na ich postupný prechod
na trh práce s využitím čo najširšieho spektra
podporných aktivít. Výzva je známa pod názvom „Krok
za krokom. V tejto súvislosti sa úloha v znení „pripraviť
výzvu“ považuje za splnenú.
MV SR/ ÚSVRK: V rámci NP KC – k 31.12.2020 boli
2404 osobám MRK poskytnuté individuálne služby
zamestnanosti. Z uvedeného počtu osôb sa celkovo
353 osôb zamestnalo vďaka poskytovaným službám
zamestnanosti. Na dosiahnutí uvedených hodnôt sa
podieľalo aj 193 agentúr a /alebo organizácií a/alebo
inštitúcií realizujúcich aktivity na poskytovanie služieb
zamestnanosti pre osoby MRK. V spolupráci
s agentúrami
a/alebo
organizáciami
a/alebo
inštitúciami spolupracujúcimi na realizácií aktivít na
kariérne poradenstvo pre osoby MRK sa v KC poskytlo
789 intervencií pre prijímateľov sociálnej služby.
Zamestnalo sa prostredníctvom realizácie aktivít na
kariérne poradenstvo 176 osôb.
SO MV SR: Vo výzvach MV SR je prvok sociálneho

Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.
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Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti
Opatrenie

Aktivita

uplatňovanie sociálneho
aspektu vo verejnom
obstarávaní z finančných
prostriedkov EŠIF v rámci
OP ĽZ

zamestnávanie
MRK v
investičných
projektoch
financovaných zo
zdrojov EŠIF

4.1 Zabezpečiť
kontinuálne pokračovanie
terénnej sociálnej práce v
MRK

4.1.1 Realizácia
programu
terénnej sociálnej
práce v obciach.

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za
realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

zdroj dát/
overenie

MPSVaR
SR/
IA MPSVR
SR
(obce
a mestá)

ŠR
629 044,67

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

pracovných miest
cielene pre MRK
prostredníctvom
uplatnenia
sociálneho aspektu
vo VO

MPSVaR
SR

OP ĽZ PO 4
3 564 586,47

Cieľová
hodnota

2020

na
dodatočné
financovanie
v rámci OP
ĽZ
PO 6

2019
2020

Merateľný
ukazovateľ

3 106 402,66

4 817 529,80

599 132,06

942 985,25

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

46 000

50 359

22 000

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár
aspektu zadefinovaný ako povinnosť, pričom plnenie
je
monitorované
projektovým
merateľným
ukazovateľom P0527 a / alebo tzv. iným údajom (Dúdajom D0312- Počet osôb z MRK zamestnaných cez
uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom
obstarávaní). Kumulatívna hodnota P0527 zahrňujúca
obdobie aj pred rokom 2019 je k 31.12.2020 celkom
399 vytvorených pracovných miest a kumulatívna
hodnota D0312 k 31.12.2020 je 24 pracovných miest.
Vo väčšine z vyhlásených výziev prostredníctvom MV
SR je sociálny aspekt vo VO súčasťou aj Zmluvy
o poskytnutí NFP (napr. v rámci výzvy s kódom OPLZPO6-SC613-2016-2 so zameraním na výstavbu
a rekonštrukciu KC sa uplatňuje prostredníctvom
P0527 a Zmluvy o poskytnutí NFP - 2osoby).
Uplatnenie sociálneho aspektu v procese verejného
obstarávania nesúvisí s výškou oprávnených výdavkov
v projekte (zamestnávanie nebolo financované z NFP
PO6 OP ĽZ).
*aktualizovaná hodnota
MPSVaR SR: Realizácia národného projektu Terénna
sociálna práca v obciach I (NP TSP I) skončila
30.09.2019. V rámci nadväzujúceho národného
projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej
sociálnej práce (NP TSP II) (09/2019-03/2023) od
09/2019 pokračoval výkon terénnej sociálnej práce. K
31.12.2020 bolo vo výkone 373 osôb, z toho 197
terénnych sociálnych pracovníkov a 176 terénnych
pracovníkov. Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná
29.10.2019 a schválená 14.11.2019. Zmluva o
poskytnutí NFP bola podpísaná 13.12.2019,
zverejnená 19.12.2019 a 20.12.2019 nadobudla
účinnosť. Uzatváranie zmlúv o spolupráci s vybranými
subjektami bolo zrealizované 01/2020. Za skupinu
MRK, konkrétne s 200 subjektami (VRR 3, MRR 197). Z
verejného sektoru za cieľovú skupinu MRK je 194
zapojených subjektov a za neverejný sektor je to 6
zapojených subjektov. Z verejného sektoru za cieľovú
skupinu ľudí bez domova je 0 zapojených subjektov a
za neverejný sektor sú to 4 zapojené subjekty.
Sumárne v r.2020 bolo zapojených 204 subjektov (VRR
6, MRR 198) a 476 alokovaných zamestnancov. Z
mimovládnych organizácií je do projektu NP TSP II
zapojených 4 za VÚC BA, 1 za VÚC ZA, 3 za VÚC PO, 1
za VÚC BB a 2 za VÚC KE. Terénna sociálna práca bola
poskytovaná najmä ľuďom z marginalizovaných
rómskych komunít a aj ľuďom bez domova na celom
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Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za
realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

OP ĽZ PO 5
(NP TSP a TP II)
3 850 962,66
4.1.2 Realizácia
programu
terénnej sociálnej
práce v obciach s
prítomnosťou
MRK - 150

4.2. Zabezpečiť
kontinuálne pokračovanie
podpory činnosti
komunitných centier v
MRK

4.2.1 Podpora
vybraných
sociálnych služieb
krízovej
intervencie na
komunitnej
úrovni.
4.2.2 Realizácia
programu
komunitných
centier v obciach s
prítomnosťou
MRK - 150

2019
2020

2019
2020

2019
2020

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

4 252 583,17

749 635,10

1 339 730,20

OP ĽZ PO 4
1 630 612,49

825 259,91

2 243 094,49

145 634,11

431 824,24

5 075 265*
MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

OP ĽZ PO 5
(NP KS MRK)
2 214 811

ŠR
390 849

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

7 591 804,44

ŠR
679 581,65

ŠR
287 755,15

Merateľný
ukazovateľ

2020

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

MPSVaR
SR/IA
MPSVR
(obce
a mestá)

zdroj dát/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

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

30000

MPSVaR
SR

Počet
vykonávateľov
služieb a opatrení
na účely
sociálneho
začleňovania (KC)

82

61

75

76

67

83

MV
Počet
SR/ÚSVRK podporených
komunitných
centier
2 770 279,90

488 872,92

9561
a
14 609

39 995

splnená

splnená

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

Slovensku. Terénni sociálni pracovníci a terénni
pracovníci asistovali viac ako 22 000 ľuďom pri riešení
širokého spektra problémov z rôznych oblastí:
zamestnanie, vzdelávanie, financie, zdravie, bývanie,
MV SR/ ÚSVRK: K 31.12.2020 je prostredníctvom
aktivít NP TSP a TP II. zo zoznamu 150 obcí v Atlase
rómskych komunít 2013 zazmluvnených 143
užívateľov a vo výkone je 143 užívateľov.
Počet zazmluvnených užívateľov mimo zoznamu 150
obcí z Atlasu rómskych komunít 2013, ktoré majú
počet obyvateľov MRK od 50 do 250 je 21 a vo výkone
je 8 užívateľov.
U týchto užívateľov bolo na konci sledovaného
obdobia zamestnaných 233 terénnych sociálnych
pracovníkov a 277 terénnych pracovníkov. V
sledovanom období sa prostredníctvom terénnych
sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov
dostalo ku klientom 18 477 intervencií.
K 31.12.2020 bol celkový počet obslúžených klientov
40 023, z toho žien bolo 21 876 a mužov 18 147

MPSVaR SR: V rámci implementácie NP BOKKÚ bolo v
roku 2020 vyhlásených 5 kôl predkladania Žiadostí na
zapojenie sa, dokopy sa zapojilo 75 Poskytovateľov KC
do projektu.

MV SR/ ÚSVRK: Od novembra 2019 – do februára
2022 je výkon podporený z NP Komunitné služby v
mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK). Vo výkone
bolo k 31.12.2020 81 KC. Zazmluvnených v rámci NP
KS MRK sú 2 poskytovatelia a sociálnej služby KC.
K 31.12.2020 bolo spolu podporených 83 KC. Z čoho
počet kontinuálne podporených KC bolo 62 a počet
nových podporených KC bol 21.
V KC bolo spolu k 31.12.2020 zamestnaných 235
zamestnancov, z čoho bolo 168 osôb kontinuálne
zamestnaných na pozíciách KC (134 žien a 34 mužov)
a 67 nových pracovníkov KC (56 žien a 11 mužov).
Celkový počet osôb z MRK, ktorí sa zamestnali na
pozíciách pracovníkov KC bolo 55. Z čoho 33 (ženy 18
a muži 15) bolo kontinuálne zamestnaných a 22 (ženy
11 a muži 11) bol počet nových osôb MRK
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Akčný plán pre D.2.2 oblasť zamestnanosti
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za
realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Dosiahnutá
hodnota

Cieľová
hodnota

2020

2019

2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

zamestnaných na pozíciách pracovníkov KC.
* NP KC – 5 059 157,65

Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia
Opatrenie

Aktivita

Subjekt
Termín zodpovedný za
plnenia realizáciu
(partneri)

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

1.1.2 Vypracovať
monitorovaciu správu
o rozdieloch v zdraví
MRK vo vybraných
okresoch

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)

2019
2020

2.2.1 Zmapovanie
zdrojov pitnej vody vo
vybraných lokalitách

201912

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

2.2.2 Realizovať

2019

MV

2.2 Zlepšiť prístup
MRK k pitnej vode na
miestach, kde sú
využívané
neštandardné zdroje
pitnej vody alebo sú
bez zdroja pitnej
vody
11
12

2020

MZ SR
(NCZI)

MV SR
(obce
a mestá)

Indikované alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

Bez nároku na
financovanie

x

x

OP ĽZ PO 6
OP ĽZ PO 6
10 000 00011 16 000 000

1 270 100

381 344,06

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

ZR*

Monitorovacia
správa o
rozdieloch v
zdravotnom stave

1

n/a

1

splnená

ITMS2014+

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

x

3176*

775

splnená

ŠR
1 176 471

ŠR
1 882 353

149 424

44 864,00

prijímatelia
588 235

prijímatelia
941 176

74 712

22 432,00

Bez nároku na
financovanie

x

x

MV SR/
ÚSVRK

Monitorovacia
správa

1

0

1

splnená

Bez nároku na

x

x

MV SR/

Informačná

1

0

1

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

MZ SR: NCZI v roku 2019 v spolupráci s ÚSVRK
participovalo na tvorbe podkladov pre metodický
postup pre určenie rozdielov v zdravotnom stave
medzi MRK a väčšinovou populáciou SR s možnosťou
využitia údajov NCZI.
V roku 2020 NCZI priebežne poskytovala údaje
(výstupy) podľa definovaných požiadaviek.
*Záverečná správa zo vstupného merania hodnotenia
a systematického stanovenia potrieb cieľových lokalít
Národného projektu Zdravé komunity 2A
(https://www.zdraveregiony.eu/wp-content/
uploads/2018/04/ZK_potreby_e-verzia.pdf).
SO MV SR: V rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC6112016-3 so zameraním na prístup k pitnej vode je
kumulatívne plnenie k 31.12.2020 zahrňujúce
obdobie aj pred rokom 2019 celkom 9735 osôb MRK
s prístupom k pitnej vode.
V roku 2020 (21.4.2020) bola vyhlásená výzva
s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 v rámci ktorej bolo
k 31.12.2020 zazmluvnených celkom 19 ŽoNFP s
cieľovou hodnotou merateľného ukazovateľa 6381
osôb MRK s prístupom k pitnej vode. Predmetná
výzva je otvorená, zazmluvňovanie ŽoNFP prebieha aj
v roku 2021.
*aktualizovaná hodnota
MV SR/ ÚSVRK: V rámci príprav Atlasu rómskych
komunít 2019 bola 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
vode. Tento zoznam bol vyhotovený v roku 2020 a
následne využitý v príprave výzvy pre obce na
zlepšenie prístupu k pitnej vode zo zdrojov EŠIF PO6.
MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK publikovalo na svojej webovej

Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.
Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
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Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia
Opatrenie

Aktivita

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

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

3.2.2 Realizácia a
rozvoj zdravotnej
mediácie v MRK

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

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

Subjekt
Termín zodpovedný za
plnenia realizáciu
(partneri)

2020

2019
2020

2019
2020

SR/ÚSVRK
(ZMOS,
MV SR,
ÚVZ)

MZ
SR/Zdravé
regióny

MPSVaR SR
MVO

Indikované alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019

Dotačná schéma na
podporu rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí

Cieľová
hodnota

Výročné
Monitorov
acie správy
3 809 426,31 4 676 309,81
k NP ZK 2B,
ZK 3B a
KTM

0

Dosiahnutá
hodnota
2019

ÚSVRK

0

Merateľný
ukazovateľ

2020

financovanie

OP ĽZ PO 5 v rámci NP
Zdravé regióny

zdroj dát/
overenie

MPSVaR SR

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

stránke informácie o zverejnení výzvy MV SR pre obce
a mestá na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a
zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd v
obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom
vybudovania kanalizačnej siete a/alebo čističky
odpadových vôd. Zamestnanci regionálnych kancelárií
rovnako podávali informácie o predmetnej výzve.

kampaň

Počet osôb, ktoré
využili služby v
oblasti zdravotnej
mediácie
Počet
zamestnancov na
pozíciách
asistentov osvety
zdravia

počet
podporených
projektov

7000

200

4

13 418

258

0

Splnená

MZ SR: Údaj predstavuje počet osôb, ktorým bola
v roku 2020 zo strany asistentov podpory zdravia
(APZ) poskytnutá aspoň 1 intervencia. Nejde len
o nových klientov, ale o celkový počet osôb, ktorý
v roku 2020 využili služby APZ. Nárast je spôsobený aj
intervenciami v oblasti prevencie ochorenia Covid 19, ktoré sa začali v marci 2020.
APZ sú rozdelení podľa jednotlivých NP, ktoré ZR
realizujú, a to nasledovne: 271 APZ pracovalo
k 31.12.2020 v NP ZK 2B, 8 APZ v projekte NP ZK 3B
a 19 APZ v NP Korona Te merel.

nesplnená

MPSVaR SR: V roku 2020 boli podporené tri žiadosti
o poskytnutie dotácií predložených podľa § 3, § 6 ods.
1 písm. a), § 7, § 8, § 9a zákona č. 544/2010 Z.z. v
z.n.p. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR na rok
2020.
Schválené projekty neboli zamerané v zmysle aktivity
5.1.1

60 007

298

0

40 000

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

2019
2020

MZ
SR/Zdravé
regióny

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

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

2019
2020

MZ
SR/Zdravé
regióny

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

x

x

Opis plnenia aktivity/ komentár

x

Výročná
Monitorov
acia správa
k NP ZK 2B,
certifikáty
o nadobud
nutom
vzdelaní

Počet vyškolených
asistentov osvety
zdravia v
sledovanom
období

200

251

9

splnená

x

Pravidelné
reporty
KAPZ
o počte
intervencií

Počet intervencií
asistentov osvety
zdravia v
predmetnej
oblasti

3000

10 681

46 345

splnená

MZ SR: Celkom 9 APZ v nemocniciach (APZN) získalo
v priebehu roka 2021 vzdelanie v oblasti laktačného
poradenstva vzdelanie, ktoré im umožňuje zlepšovať
situáciu pri ochrane zdravia matiek a detí
v dojčenskom veku. Uvedené vzdelávanie je hĺbkové
a špecializované, potvrdené záverečným certifikátom.
V priebehu predchádzajúcich rokov bolo vyškolených
celkom 251 ľudských zdrojov formou základného
dvojdňového
školenia
v oblasti
laktačného
poradenstva. Ďalšie vzdelávanie pre APZ v oblasti
výchovy k rodičovstvu a ochrany reprodukčného
zdravia
bolo
z dôvodu
pretrvávajúcej
epidemiologickej situácie naplánované a presunuté
na rok 2021.
MZ SR: 20 474 - bolo intervencií v zmysle: preventívne
prehliadky detí a iné návštevy pediatra, očkovania,
materské poradne.
25 871 - zdravotné osvety vykonané APZ na tému
starostlivosť o dieťa, starostlivosť o zdravie ženy,
starostlivosť o novorodenca – v domácom prostredí.
Z dôvodu pandémie boli intervencie počas celého
roka 2020 realizované za dodržania všetkých
protiepidemiologických opatrení.
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Akčný plán pre D.2.3 oblasť zdravia
Opatrenie

Aktivita

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

Subjekt
Termín zodpovedný za
plnenia realizáciu
(partneri)

2019

13

MV
SR/ÚSVRK,
ÚPZ LF UPJŠ
(MZ SR)

Indikované alokované
zdroje
(v EUR)

Bez nároku na
financovanie

Hodnota čerpaných
zdrojov
(v EUR)
2019

x

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

x

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

MZ SR: Vytvorený minimálny štandard pre študijný
program sústavného vzdelávania pre vybrané
zdravotnícke povolania tematicky zameraného na
prácu s osobami z MRK s termínom realizácie v roku
2019 (subjekt zodpovedný za realizáciu bol určený
ÚSVPRK a UPJŠ v Košiciach), bol predložený na
schválenie Akreditačnej komisii MZ SR (AK MZ SR).

MZ SR

Postúpenie
vytvoreného
materiálu na
zapracovanie do
výnosu MZ SR

1

0

1

splnená

MZ SR

Aktualizácia
výnosu MZ SR zo
17. septembra
2010
č. 12422/2010-OL

1

n/a

0

prebieha
príprava

12

8

10

splnená

6.1 Vytvoriť študijný
program ďalšieho
vzdelávania pre
vybrané
zdravotnícke
povolania v
tematickej oblasti
práce s MRK
6.1.2 Zapracovanie
vytvoreného
minimálneho
štandardu pre
študijný program
sústavného
vzdelávania

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

13

6.2.1 Zvýšiť počet
asistentov osvety
zdravia v
nemocniciach vo
vybraných okresoch

2020

2019
2020

MZ SR
(MV
SR/ÚSVRK)

MZ
SR/Zdravé
regióny
(ÚPZ LF
UPJŠ)

Bez nároku na
financovanie

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

n/a

x

x

x

Pracovné
zmluvy,
Zmluvy
o spolupráci Počet asistentov
s nemocnic
ami na
crz.gov.sk

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Minimálny štandard pre študijný
program
sústavného
vzdelávania
„Špecifiká
marginalizovaných rómskych komunít pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti“ bol dňa 17. februára 2021
jednohlasne schválený členmi AK MZ SR. Uvedený
štandard je určený pre všetky zdravotnícke povolania
a bude zapracovaný do legislatívnej normy v
najbližšom časovom horizonte.
MZ SR: Zapracovanie vytvoreného minimálneho
štandardu pre študijný program sústavného
vzdelávania s termínom realizácie v roku 2020 a ako
subjekt zodpovedný za realizáciu bolo určené MZ SR –
bude realizované v roku 2021.
Vytvorený minimálny štandard pre študijný program
sústavného vzdelávania pre vybrané zdravotnícke
povolania tematicky zameraného na prácu s osobami
z MRK bude zapracovaný do legislatívnych predpisov,
ktorými 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.
MZ SR: Počet zamestnankýň na pozícii APZN
k 12/2020 bol 10. APZN pôsobia v týchto
nemocniciach:
Detská fakultná nemocnica Košice; Univerzitná
nemocnica L. Pasteura Košice; Nemocnica s
poliklinikou Kráľovský Chlmec; Národný ústav
tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Vyšné Hágy; Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce; Nemocnica s poliklinikou Trebišov;
Všeobecná Nemocnica s poliklinikou Lučenec;
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov.

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.

17

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.
1.2.1 Pripraviť pilotný
program asistencie pri
legalizácii technicky
vyhovujúcich obydlí v
osídleniach MRK

1.2 Podporiť
vlastnícke
bývanie v
obciach s
prítomnosťou
MRK

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

1.2.3 Realizovať pilotný
program svojpomocnej
výstavby vlastníckeho
bývania financovaného
prostredníctvom
mikropôžičiek

14
15

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

2019
2020

MDV SR
(obce
a mestá)

ŠR
2 000 000

2020

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

Bez nároku na
financovanie

201914

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)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

2019

1 139 930

1 131 200

MDV SR

x

x

MV SR/
ÚSVRK

Bez nároku na
financovanie

x

x

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
10 000 00015

0

0

ŠR
1 764 706

0

0

prijímatelia
0

0

0

Dosiahnutá
hodnota

MV SR/
ÚSVRK

ITMS2014+

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

Pilotný program

Metodika
legalizácie obydlí v
osídleniach MRK

Počet
poskytnutých
mikropôžičiek na
svojpomocnú
výstavbu

200

1

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

48

52

prebieha
realizácia

MDV SR: V roku 2020 bola poskytnutá dotácia vo výške
18 836 020 eur, čím bolo podporené obstaranie 1 026
nájomných bytov určených na sociálne bývanie.
Z uvedeného počtu bola poskytnutá dotácia 2 obciam s
MRK na obstaranie 52 nájomných bytov na účel
sociálneho bývania v celkovej výške 1 131 200 eur.

n/a

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Plnenie aktivity si vyžaduje úpravy
v stavebnom zákone. Z tohto dôvodu aktivita v roku
2020 nebola realizovaná.

1

0

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: V roku 2020 sa ÚSVRK aj naďalej aktívne
zúčastňovalo pripomienkového konania k legislatívnym
procesom súvisiacim s pôdou, pozemkovými úpravami a
stavebným konaním v nadväznosti na problematiku
MRK a legalizáciu pozemkov a obydlí v osídleniach.
ÚSVRK inicioval komunikáciu na úrovni MPRV SR a SPF
v súvislosti
s nemožnosťou
nakladania
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve neznámych vlastníkov,
ktoré predstavujú značnú prekážku úspešného
vysporiadania pozemkov a následnú legalizáciu obydlí.
Osobitná publikácia ale nebola vypracovaná.
Vypracovanie takejto analýzy si vyžaduje aktívny prístup
všetkých dotknutých strán, pričom spolupráca v tejto
oblasti
nebola
medzi
jednotlivými
rezortmi
a organizáciami nadviazaná (aj vzhľadom na COVID
opatrenia). Participácia zainteresovaných expertov na
príprave metodiky by vyžadovala finančné plnenie,
nakoľko sa jedná o vysoko odborné znalosti, ktoré je
potrebné konzultovať a ich zdieľanie nie je vo
všeobecnosti poskytované zo strany príslušných
odborníkov bezplatne.

n/a

0

0

nesplnená

SO MV SR: K 31.12.2020 nedošlo v rámci danej aktivity
k plneniu.

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.
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Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP
(ŠC 5.1.3)
2 030 778,3216

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
2020

16
17

2019

749 692,88

1.3.2 Pilotný projekt
vysporiadania pozemkov jednoduché pozemkové
úpravy

2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

ŠR - dotačná
schéma
ÚSVRK
43 800

1.4.1 Realizovať program
podpory systémov
prestupného bývania so
sprievodnou sociálnou
asistenciou a využitím

2019
2020

MV SR
(MV
SR/ÚSVRK,
Obce a mestá)

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
26 000 00017

84 703,67

48 300

0

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

812 905,68

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

ŠR
358 372,65

1.4 Zvýšiť
individuálnu
integráciu
príslušníkov
MRK zavedením

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)

MV SR/
ÚSVRK

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

20 obcí

0

16

prebieha
realizácia

MV SR/
ÚSVRK

počet obcí s MRK, v
ktorých došlo k
jednoduchým
pozemkovým
úpravám

8 obcí

6

0

nesplnená

ITMS2014+

Počet príslušníkov
z MRK, ktorým sa
zlepšili podmienky
bývania
prostredníctvom

0

0
(1117)

143 453,94

0

0

n/a

prebieha
realizácia

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Cieľom národného projektu „Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
kód ITMS2014+: 312051Y209 nie je celoplošné
vysporiadanie dotknutých pozemkov v obci, ale riešenie
stavu pozemkov v rómskych osídleniach a obciach
s prítomnosťou MRK a identifikovanie takých pozemkov
v obciach, ktoré sú vhodné na vysporiadanie v rámci NP
PVP OsMRK a zároveň je tu prítomný dôležitý aspekt
a to aktívna participácia samosprávy a dotknutých
obyvateľov MRK na riešení otázky vysporiadania
pozemkov.
V roku 2019 a 2020 bolo rámci NP PVP OsMRK
uskutočnených 17 skupinových stretnutí v obciach,
ktoré prejavili záujem a následne cca 706 individuálnych
stretnutí s obyvateľmi dotknutých obydlí, na ktoré
nadväzovali geodetické, znalecké a právne služby (kúpne
zmluvy, nájomné zmluvy) poskytované v rámci projektu.
V roku 2020 došlo k úprave právneho vzťahu, alebo k
prevedeniu pozemku v prospech dotknutých obyvateľov
MRK v obci Vaľkovňa, Gemerská Ves, Vtáčkovce,
Vechec, Huncovce, Hranovnica, Rakúsy, Divín, Marhaň,
Turňa nad Bodvou, Švedlár. Do tejto úzkej spolupráce sa
zapojilo pôvodne 28 obcí, ale len v 16 obciach došlo
k 31.12.2020 z rôznych objektívnych (mimoriadne
opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19)
a subjektívnych príčin
(platobná neschopnosť
dotknutých obyvateľov), k reálnemu vysporiadaniu
pozemku – t. j. k odkúpeniu pozemku, alebo nájmu
pozemku v prospech obyvateľa MRK.
Z dôvodu neukončených procesov vysporiadania je
potrebné pokračovať v predmetných
procesoch
v prospech obyvateľov MRK a ďalších obcí.
Realizácia NP trvá do 30.06.2021. Vzhľadom na proces,
ktorý je časovo náročný na spracovanie (vyžaduje sa
aktívna účasť všetkých dotknutých strán, vrátane obce a
obyvateľov MRK), ÚSVRK plánuje predĺžiť termín
realizácie projektu o 18 mesiacov.
MV SR/ ÚSVRK: Na základe rozhodnutia ministra vnútra
SR, č. p. USVRK-KUS-2020/001128-008 bola výzva na
predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a
kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity v roku 2020 pozastavená.
Predmetná aktivita sa tak v roku 2020 nerealizovala.
SO MV SR: V roku 2020 bolo z predmetnej výzvy
zazmluvnených 13 ŽoNFP, v rámci ktorých je cieľová
hodnota merateľného ukazovateľa (MU) na projektovej
úrovni 1117 osôb MRK, ktorým sa zlepšia podmienky
bývania a 134 novovybudovaných bytových jednotiek na

Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie.
Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie
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Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

systému
prestupného
bývania a
sprievodnej
sociálnej
asistencie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

zdroj dát/
overenie

2020

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

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

2019
2020

MDV SR
(Obce
a mestá)

2.1.2 Realizovať výstavbu
prístupových ciest v
osídleniach MRK

2019
2020

MV SR
(MV
SR/ÚSVRK,
obce a mestá)

2.1. Zlepšiť
technickú
vybavenosť a
infraštruktúru v
osídleniach MRK

2.1.3 Zabezpečiť zavedenie
inžinierskych sietí v
osídleniach MRK

2.1.4 Realizovať zavedenie
odvozu komunálneho
odpadu v osídleniach MRK

2019
2020

2019
2020

MV SR
(MV
SR/ÚSVRK,
obce a mestá)

MV SR
(MV
SR/ÚSVRK,
obce a mestá)

ŠR
3 058 823

0

0

prijímatelia
1 529 411

0

0

Bez nároku na
financovanie

x

x

ŠR
200 000

53 860

59 330

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
26 000 00018

0

0

ŠR
3 058 823

0

0

prijímatelia
1 529 411

0

0

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
17 500 00019

0

0

ŠR
2 058 824

0

0

prijímatelia
1 029 412

0

0

OP ĽZ PO 6
(ŠC 6.1.1)
18 160 29520

7 459 011

ŠR
2 136 505

877 531

Cieľová
hodnota

2020
programov
svojpomocnej
výstavby obydlí /
prestupného
bývania
Počet
novovybudovaných
bytových jednotiek
na zabezpečenie
nájomného
bývania

2020

n/a

0

0
(134)

1

n/a

1

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

zabezpečenie nájomného bývania.
Plnenie na oboch MU je k 31.12.2020 nulové vzhľadom
k časovému harmonogramu zazmluvnenia.
Treba podotknúť, že na programovú úroveň (O0194)
vstupujú hodnoty zo všetkých projektových MU, ktoré
monitorujú počet osôb so zlepšenými formami bývania
manuálne očistené od multiplicít.

MV SR/
ÚSVRK

Metodika systému
prestupného
bývania

MDV SR

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

15

1

2

prebieha
realizácia

ITMS2014+

Počet príslušníkov
MRK, ktorým sa
zlepšili podmienky
bývania
prostredníctvom
vybudovania /
dobudovania
pozemných
komunikácií

n/a

0

0
(1048)

prebieha
realizácia

ITMS2014+

Počet osídlení MRK
so zavedenými
inžinierskymi
sieťami

0

prebieha
realizácia

SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 bola
vyhlásená 27.11.2020 s uzávierkou v roku 2021, preto
k 31.12.2020 nenastalo v rámci danej aktivity
k žiadnemu plneniu.

ITMS2014+

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

prebieha
realizácia

SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1
pokrýva tri oblasti aktivít, a to vybudovanie stojísk,
zberného dvora a sanáciu. Na projektovej úrovni je
kumulatívne plnenie MU stojiská 24063 osôb MRK so
zlepšenými
podmienkami
bývania
a v rámci
kumulatívnej hodnoty MU na projektovej úrovni zberný
dvor je to k 31.12.2020 celkom 10095 osôb MRK so

1 679 674,51

197 608,70

Dosiahnutá
hodnota
2019

sociálneho aspektu vo
verejnom obstarávaní

1.4.2 Vytvoriť metodiku
systému prestupného
bývania

Merateľný
ukazovateľ

n/a

27 662

0

8133*

3736

splnená

MV SR/ ÚSVRK: Metodika systému prestupného bývania
bola vytvorená v októbri 2019 a uverejnená na webovej
stránke úradu.
MDV SR: V roku 2020 bolo podporené obstaranie
technickej vybavenosti k 835 nájomným bytom, pričom
suma podpory bola vo výške 1 621 150 eur. Z
uvedeného počtu bolo podporené obstaranie technickej
vybavenosti k 52 nájomným bytom určeným pre MRK v
2 obciach.
SO MV SR: V rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC6112019-1 bolo k 31.12.2020 zazmluvnených celkom 13
ŽoNFP s cieľovou hodnotou MU na projektovej úrovni
10482 osôb MRK, ktorým sa zlepšia podmienky bývania.
V procese zazmluvňovania sa pokračuje aj v roku 2021 k 23.02.2021 pribudlo 70 nových projektov v rámci
predmetnej výzvy s cieľovou hodnotou MU na
projektovej úrovni 33930 osôb MRK so zlepšenými
podmienkami bývania.
Treba podotknúť, že na programovú úroveň (O0194)
vstupujú hodnoty zo všetkých projektových MU, ktoré
monitorujú počet osôb so zlepšenými formami bývania
manuálne očistené od multiplicít.
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Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

3.1 Rozšíriť
štandardizované
postupy
sociálnej práce s
MRK v oblasti
bývania

Aktivita

19
20

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

3.1.1 Vytvoriť metodiku
terénnej práce s MRK v
oblasti bývania

2020

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

3.1.2 Poskytovanie
poradenstva v oblasti
udržania si a skvalitnenia
bývania

2019
2020

MPSVaR
SR/IA
(Obce a
mestá, MVO)

3.1.3 Poskytovanie
poradenstva v oblasti
udržania si a skvalitnenia
bývania

18

Termín
plnenia

2019
2020

MV SR/ÚSVRK
(Obce a
mestá, MVO)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

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

20 009

956*

2907

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

prijímatelia
1 068 253

438 465

98 804,40

Bez nároku na
financovanie

x

x

MV SR/
ÚSVRK

Metodika terénnej
práce s MRK v
oblasti bývania

1

n/a

0

prebieha
príprava

OP ĽZ PO 4 v
rámci NP TSP
2

0

0

MPSVaR SR

počet intervencií v
oblasti bývania

n/a

0

0

prebieha
príprava

MV SR/
ÚSVRK

Počet asistencií pri
mesačných
platbách za
nájomné
Počet asistencií pri
riešení bývania nájomné zmluvy a
pod.

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP TSP
a TP II

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP
TSP a TP II

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP
TSP a TP II

8000
35 140
7000

39 180

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

zlepšenými formami bývania. Kumulatívne plnenie
zahŕňa obdobie aj pred rokom 2019.
Treba podotknúť, že na programovú úroveň (O0194)
vstupujú hodnoty zo všetkých projektových MU, ktoré
MV SR/ ÚSVRK: Draft metodiky terénnej práce s MRK
v oblasti bývania bol pripravený v roku 2020. Z dôvodu
zmien priorít v rámci terénnej sociálnej práce v období
covidovej pandémie sa dokončenie metodiky posunulo
na rok 2021.
MPSVaR SR: Dňa 20.12.2019 nadobudla účinnosť
Zmluva o NFP národného projektu Podpora a zvyšovanie
kvality terénnej sociálnej práce.
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. Poskytovanie odborného poradenstva
bude na individuálnej a inštitucionálnej úrovni v oblasti
bývania. Vzhľadom na podmienku, že spolupracujúci
subjekt musí byť vo výkone terénnej sociálnej práce
(prostredníctvom pracovníkov TSP a TP) a až následne
môže žiadať a obsadzovať pozície odborného
pracovníka, je plánovaný začiatok realizácie aktivity na
druhý polrok 2021. Dňa 3.12.2020 bola zverejnená
Interná výzva v rámci implementácie NP TSP II na
predkladanie žiadostí o financovanie pozície odborného
pracovníka. 31.1.2021 bola výzva ukončená s počtom
žiadateľov 12.
MV SR/ ÚSVRK: V sledovanom období bolo klientom
poskytnutých 39 180 intervencií v oblasti bývania. Išlo
predovšetkým o intervencie spojené s praktickým
chodom domácnosti a skvalitnenie podmienok bývania a
asistencia pri riešení poplatkov.

Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie
Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie
Hodnoty upravené v zmysle reálnej alokácie
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Akčný plán pre D.2.4. oblasť bývania
Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP MaH
180 982

4.1 Realizovať
zber dát a
sprístupňovanie
výstupov o
bývaní MRK

4.1.1 Realizácia špecifického
výberového zisťovania EU
SILC v prostredí MRK

4.1.3 Realizovať komplexnú
externú evaluáciu
programov podpory bývania
v prostredí MRK vrátane
evaluácie podpory zo
štrukturálnych fondov

5.1. Zvýšiť
efektívnosť
právnej úpravy v
oblasti bývania
marginalizovaný
ch skupín
obyvateľstva

21

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

2019
2020

2020

201921

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

179 622

MS SR
(MV
SR/ÚSVRK,
VOP,
ZMOS,
MVO)

31 698

1 343,86

OP ĽZ PO 5 v
rámci NP MaH
33 330,00

n/a

0

ŠR
5 670,00

n/a

x

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota
2019

2020

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

7 615,22

ŠR
31 938

Bez nároku na
financovanie

Merateľný
ukazovateľ

2020

MV SR/ÚSVRK
(MV SR,
ŠÚ SR)

MV SR/ÚSVRK

zdroj dát/
overenie

MV SR/
ÚSVRK

Zisťovanie EU SILC
v prostredí MRK

1

1

1

splnená

MV SR/
ÚSVRK

Evaluačná správa k
podpore bývania

1

n/a

0

nesplnená

MS SR

Analýza úpravy
legislatívy v oblasti
ochrany pred
núteným
vysťahovaním

1

0

1

splnená

0

x

Opis plnenia aktivity/ komentár

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 prvého zisťovania
sa realizovali už v roku 2018. V roku 2019 prebehlo
spracovanie a analýza údajov. Databáza pre analytické
využitie bola zverejnená v januári 2020 a analytická
správa bola sprístupnená na webovej stránke úradu
koncom roka 2020. V polovici roku 2020 sa zároveň
spustili prípravy na druhé zisťovanie EU SILC_MRK,
pričom v septembri až novembri 2020 prebehol zber
dát.
Hodnota čerpaných zdrojov v roku 2020 predstavuje
výdavky z prvého zisťovania, keďže výdavky za druhé
zisťovanie v predmetnom roku ešte neboli zúčtované.
MV SR/ ÚSVRK: Evaluácia mala byť súčasťou realizácie
druhého kola kvalitatívnych výskumov v rámci NP MaH.
Z dôvodu prieťahov v procese verejného obstarávania
prvého kola tematických zisťovaní a posunutiu termínu
ich plnenia, nebolo možné predmetnú evaluáciu
realizovať v pôvodnom termíne.
MS SR vypracovalo Analýzu úpravy legislatívy v oblasti
ochrany pred núteným vysťahovaním (z právnych
predpisov patriacich do gescie MS SR). Analýza rozlišuje
faktickú rovinu ochrany pred núteným vysťahovaním
a právnu rovinu. Právna rovina ochrany pred núteným
vysťahovaním, v prípade právoplatnosti a vykonateľnosti
rozhodnutia súdu o vyprataní, ustanovuje zákaz zásahu
do nedotknuteľnosti obydlia, upravuje výnimky z tohto
zákazu, a jednotlivcovi garantuje právne prostriedky
ochrany, v prípade ak dôjde k vysťahovaniu. MS SR
považuje právnu úpravu, na ktorú sa odvoláva
v priloženej analýze za viac-menej dostatočnú.
V zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 – 2024, vláda SR plánuje sfinalizovať rekodifikačný
proces občianskeho práva. MS SR začalo prvú etapu
rekodifikácie Občianskeho zákonníka v časti záväzkové
právo koncom roku 2018, v rámci ktorého boli
navrhnuté zmeny aj v oblasti úpravy nájmu (dostupné
na
https://
www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Aktualityobcianskeho-zakonnika.aspx od § 992).
Okrem toho, je MS SR toho názoru, že vzhľadom na
charakter a komplexnosť tejto problematiky, je nutné sa
medzirezortne zaoberať aj inými právnymi predpismi,
ktoré môžu mať dopad na túto problematiku. Rovnako
je nevyhnutné zobrať do úvahy aj všeobecne záväzné
nariadenia obcí, ktoré upravujú podmienky prideľovania
nájomných bytov.

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
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Opatrenie

6.1.
Systematizovať
podporu v
prípade
mimoriadnych
udalostí

Aktivita

6.1.2 Pripraviť pilotný
program podpory krízového
bývania

Termín
plnenia

2019
2020

Subjekt
zodpovedný
za realizáciu
(partneri)
MV SR/ÚSVRK
(MV SR,
MPSVaR SR,
MDV SR,
ZMOS,
MVO)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Bez nároku na
financovanie

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

x

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

2020

Dosiahnutá
hodnota
2019

MV SR/
ÚSVRK

x

Existencia
programu podpory
krízového bývania

1

0

2020

0

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

nesplnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Ešte v roku 2019 bol pripravený koncept
podpory krízového bývania. Realizácia programu
nerátala s finančnou podporou zo ŠR, ale z iných
zdrojov, ktorých absencia viedla k tomu, že sa
predmetný program nerealizoval ani v roku 2020. Úrad
poskytoval ad hoc pomoc v krízových prípadoch, ale
systémovú pomoc sa zabezpečiť nepodarilo.

Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia
Opatrenie

1.1 Realizovať
zber a analýzu
dát o finančnej
gramotnosti a
finančnom
vzdelávaní
1.2 Podporovať
finančné
vzdelávanie
MRK

Aktivita

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

2019

2019
2020

Subjekt
zodpovedn
ý za
realizáciu
(partneri)
MV
SR/ÚSVRK
(MVO,
SAV,
VŠ)
MŠVVaŠ SR
(ŠŠI,
MV
SR/ÚSVRK)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)
2019

2020

OP ĽZ PO 5
v rámci NP
MaH
33 150

0

0

ŠR
5 850

0

0

x

x

Bez nároku
na
financovanie

zdroj dát/
overenie

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Dosiahnutá
hodnota
2019

MV SR/
ÚSVRK

ŠŠI

analýza s
odporúčaniami

správy z
priebežných kontrol

2020

1

0

0

2

0

0

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

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 posunutá až do roku 2021.

prebieha
realizácia

MŠVVaŠ SR: Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom
roku 2015/2016 realizovala inšpekcie v 217 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
sledovať vplyv upravovaných vzdelávacích politík na
výkony žiakov.
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Akčný plán pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia
Opatrenie

Aktivita

1.2.2 Poskytovať neformálne
vzdelávanie v oblasti finančnej
gramotnosti príslušníkov MRK

1.3 Podpora
zaradenia
národného
štandardu
finančnej
gramotnosti do
materských
škôl

2.1 Podpora a
poradenstvo
pre MRK v
oblasti
oddlžovania

Termín
plnenia

2019
2020

1.2.3 Poskytovať neformálne
vzdelávanie v oblasti finančnej
gramotnosti príslušníkov MRK

2019
2020

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
2020

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

2019
2020

Subjekt
zodpovedn
ý za
realizáciu
(partneri)

MV
SR/ÚSVRK

MV
SR/ÚSVRK

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

OP ĽZ PO 5
v rámci NP
KS MRK

OP ĽZ PO5
v rámci NP
PRIM
171 955
ŠR
30 345

MŠVVaŠ SR
(MPC)

MV
SR/ÚSVRK
(obce
a mestá)

2019
2020

CPP
(MV
SR/ÚSVRK)

2019

zdroj dát/
overenie

x

x

Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania
Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania
Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

9 100

4 680

OP ĽZ PO 5
v rámci NP
PRIM
316 824

Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

Cieľová
hodnota

Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

Zahrnuté v
1.3.2 AP pre
D.2.1 Oblasť
vzdelávania

x

x

Dosiahnutá
hodnota
2019

MV SR/
ÚSVRK

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

MV SR/
ÚSVRK

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

MPC

počet vyškolených
pedagogických
zamestnancov

MV SR/
ÚSVRK

Bez nároku
na
financovanie

Merateľný
ukazovateľ

2020

ŠR
10 000

ŠR
38 263

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

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)

CPP

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

počet tlačovín

420

3000

200

2457

3048

183

2020

3022

6961

156

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

splnená

MV SR/ ÚSVRK: K 31.12.2020 bolo v KC zrealizovaných
120 programov finančnej gramotnosti na uľahčenie
vstupu na trh práce pre osoby MRK. V rámci uvedených
programov bolo 560 zrealizovaných aktivít. Na
uvedených aktivitách sa spolu zúčastnilo 3022
prijímateľov sociálnej služby.

splnená

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 40 aktivít zameraných
na rozvoj finančnej gramotnosti detí vo veku 3-6 rokov
a ich rodičov. Do aktivít bolo k 31.12.2020 zapojených
6961 rodín.

splnená

MŠVVaŠ SR: V roku 2020 v čase pandemických opatrení
sa realizovali vzdelávacie podujatia v online prostredí.
Do vzdelávania bolo zapojených 156 pedagogických
zamestnancov, ktorí vyučujú v školách s prevládajúcim
počtom žiakov z MRK.

100

11

9

prebieha
realizácia

1

1

1

splnená

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 programov zameraných na
rozvoj finančnej gramotnosti (ako je Aflatoun, FinQ,
Proxíkova akadémia), zabezpečovaných externými
subjektmi (MVO a nadácie), nie v priamej gescii MV
SR /ÚSVRK. Program finančnej gramotnosti sa realizuje
v 11 MŠ 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).
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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

201922

Subjekt
zodpovedn
ý za
realizáciu
(partneri)

MV
SR/ÚSVRK
(CPP)

Hodnota čerpaných zdrojov
(v EUR)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)
OP ĽZ PO 5
12 750

2019

2020

0

10 438,34

zdroj dát/
overenie

0

Dosiahnutá
hodnota

Cieľová
hodnota

2019

MV SR/
ÚSVRK

ŠR
2 250

Merateľný
ukazovateľ

návrh metodiky

1

2020

0

1

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

splnená

MV SR/ ÚSVRK: Terénni sociálni pracovníci a terénni
pracovníci v rámci svojho výkonu poskytujú
poradenstvo k oddĺženiu a osobnému bankrotu v rámci
širšie koncipovanej témy finančnej gramotnosti. V roku
2020 bola vypracovaná metodika podpory a
poradenstva pri oddĺžení. Jej vydanie je naplánované na
rok 2021.

1 842,06

Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

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

2.1 Zvýšiť
poznatkovú bázu
o príčinách
a mechanizmoch
diskriminácie
Rómov
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Aktivita

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

1.1.2. Realizácia
hodnotenia
prepojenosti akčných
plánov stratégie a
iných akčných plánov,
týkajúcich sa rovného
zaobchádzania
vrátane zhodnotenia
potenciálu
predchádzať
diskriminácii Rómov

2018
2020

1.1.3. Prerokovanie
hodnotiacej správy v
poradných orgánoch
a prijatie odporúčaní

2018
2020

2.1.1 Podporovať
kvalitatívne výskumy
a odborné analýzy v
oblasti diskriminácie
Rómov

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

ŠR
20 000

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

n/a

0

2019

x

2020

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

Zdroj
dát /
overenie

0

MV
SR/ÚSVRK
(MVO)

MV SR/
ÚSVRK
prijímatelia
2 000

2017
2018
2019
2020

Výstupové ukazovatele

n/a

x

OP ĽZ, PO 5,
v rámci NP
MaH
32 300
ŠR
5 700

0

x

x

x

0

MV SR/
ÚSVRK

MV SR/
ÚSVRK
0

0

0

0

0

0

Definícia
ukazovateľa

Hodnotiaca správa
o prepojenosti
akčných plánov
stratégie a iných
akčných plánov,
týkajúcich sa
rovného
zaobchádzania
vrátane hodnotenia
potenciálu
predchádzať
diskriminácii Rómov
Rokovanie v
poradných
orgánoch
zdokumentované v
zázname z
rokovania
Počet podporených
kvalitatívnych
výskumov a
odborných analýz

Dosiahnutá hodnota
2017

2018

2019

Stav
plnenia
aktivity
Cieľová Dosiahnutá v roku 2020
hodnota
hodnota
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

n/a

0

1

1

0

MV SR/ ÚSVRK: Vzhľadom na to, že
hodnotiaca správa bola vypracovaná
v predchádzajúcom
roku
(2019),
nesplnená
vypracovanie ďalšej správy s ročným
časovým odstupom ÚSVRK nepovažoval
za relevantné.

n/a

0

1

1

0

nesplnená MV SR/ ÚSVRK: Viď plnenie aktivity 1.1.2.

0

0

0

1

0

prebieha
príprava

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

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2019 do roku 2020.
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Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie

Opatrenie

Aktivita

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

2.2 Zvýšiť
úroveň poznania
o diskriminácií
Rómov u aktérov
rozhodovania

2.3 Zlepšiť
úroveň
informovanosti
Rómov
o prevencii
diskriminácie
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2.2.2 Podporovať
senzibilizačné a
vzdelávacie aktivity
zamerané na
znižovanie a
predchádzanie
diskriminácie Rómov
pre zamestnávateľov
a odborové
organizácie
2.2.3 Podporovať
senzibilizačné a
vzdelávacie aktivity
zamerané na
znižovanie a
predchádzanie
diskriminácie Rómov
pre pracovníkov
prvého kontaktu
2.2.4 Podporovať
senzibilizačné a
vzdelávacie aktivity
zamerané na
znižovanie a
predchádzanie
diskriminácie Rómov
pre príslušníkov
Policajného zboru SR
2.3.1. Realizovať
projekty zamerané na
zvyšovanie
informovanosti a
právneho povedomia
Rómov o možnostiach

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2017
2018
2019
2020

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

2017
2018
2019
2020

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

2017
2018
2019
2020

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

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

MV
SR/ÚSVRK

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

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

2019

2020

Zdroj
dát /
overenie

Definícia
ukazovateľa

Počet podporených
senzibilizačných
aktivít
x

x

0

x

0

x

20 000

0

Dosiahnutá hodnota
2017

0

2018

0

2019

1

Stav
plnenia
aktivity
Cieľová Dosiahnutá v roku 2020
hodnota
hodnota
2020

1

1

MS SR

MPSVaR
SR

Splnená
Počet osôb, ktoré
absolvovali
vzdelávanie

0

0

x

x

x

Počet podporených
senzibilizačných
aktivít

0

x

x

5

0

Počet osôb, ktoré
absolvovali
vzdelávanie

0

x

x

100

0

ŠR
6 676 470,59

Počet podporených
senzibilizačných
aktivít

0

x

x

15

0

x

0

x

MPSVaR
SR

x

MV SR/
ÚSVRK

x

MPSVaR SR
(MVO)

OP ĽZ PO4
(DOP)

0

0

75
807,31

0

MPSVaR
SR

MS SR
(MVO)

ŠR/ MS SR
30 000

0

0

x

x

MS SR

procese verejného obstarávania je ich
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 2020 projekt zameraný
na posilnenie právnických profesií pri
aplikácií antidiskriminačného zákona,
v ktorom sa vzdelávania zúčastnili aj
sudcovia.

nesplnená MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.

OP ĽZ PO 423
(DOP)
25 000 000

0

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.
Počet osôb, ktoré
absolvovali
vzdelávanie

0

x

x

300

0

Počet podporených
senzibilizačných
aktivít

0

1

2

3

0
nesplnená

Počet osôb, ktoré
absolvovali
vzdelávanie

Počet
zrealizovaných
projektov

0

14

30

100

0

0

0

1

5

0

0

0

1

2

4

MV SR/ ÚSVRK: Aktivita sa v predmetnom
roku nerealizovala.

nesplnená MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.

splnená

MS SR: čerpanie je súčasťou financovania
v rámci aktivity 3.3.2.

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

26

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)
Prijímatelia
3 000

a spôsoboch
ochrany pred
ňou

3.1. Zlepšiť
vymožiteľnosť
antidiskriminačn
ej legislatívy a
podporovať
uplatňovanie
princípu
nediskriminácie
v praxi

MV
SR/ÚSVRK
(MVO)

ochrany pred
diskrimináciou

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

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,

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

0

0

ŠR/
MV SR/
ÚSVRK
30 000

0

Prijímatelia
3 000

0

0

2019

2020

Zdroj
dát /
overenie

MV SR/
ÚSVRK
0

n/a

0

n/a

n/a

2017

2018

2019

Stav
plnenia
aktivity
Cieľová Dosiahnutá v roku 2020
hodnota
hodnota
2020

1

2

0

2

0

x

0

0

ÚV SR/
ÚSVNM
MS SR

bez nároku
na
financovanie

Dosiahnutá hodnota

x

MV SR/
ÚSVRK
OP ĽZ , PO 4
(DOP)24

Definícia
ukazovateľa

0

0

SNSĽP
MV SR/
ÚSVRK
ÚV SR/
ÚSVNM

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

Počet hlásení o
prijatí DVO
evidovaných SNSĽP

n/a

n/a

0

n/a

0

0

100

10

0

0

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Na základe rozhodnutia
ministra vnútra SR, č. p. USVRK-KUS2020/001128-008 výzva na predkladanie
žiadostí na podporu sociálnych a
kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nesplnená
nepriaznivých situácií rómskej komunity,
z ktorej mala byť predmetná aktivita
financovaná, bola v roku 2020
pozastavená. Aktivita sa tak v roku 2020
nerealizovala.
MV SR/ ÚSVRK: vzdelávacie programy
neboli realizované.
ÚV SR/ ÚSVNM: ÚSVNM vypracoval v
spolupráci s ÚSVRK Metodiku prijímania
dočasných vyrovnávacích opatrení v
oblasti práv národnostných menšín a
etnických skupín so zreteľom na MRK.
ÚSVNM je v prípade potreby ochotné
nesplnená
poskytnúť súčinnosť pri školeniach
pracovníkov verejnej správy o využívaní
DVO na podporu začleňovania Rómov s
využitím predmetnej metodiky. Doposiaľ
však ÚSVNM nebolo v tejto veci oslovené.

splnená

MS SR: MS SR nebolo oslovené hlavným
zodpovedným subjektom na spoluprácu
pri plnení aktivity.
SNSĽP: Stredisko neprijalo v kalendárnom
roku 2020 žiadne hlásenie o prijatom
DVO, napriek tomu bolo pripravené na
prijímanie hlásení a k danej problematike
šírilo osvetu prostredníctvom on-line
vzdelávacích podujatí.
MV SR/ ÚSVRK v roku 2020 nezaviedlo
žiadne
nové
DVO.
SNSĽP
bolo
informované o forme a spôsobe napĺňania
existujúceho DVO.
ÚV SR/ ÚSVNM: ÚSVNM v rámci
predmetnej
aktivity
zabezpečil
informovanosť o DVO prostredníctvom
zverejnenia
Metodiky
prijímania
dočasných vyrovnávacích opatrení v

24

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

3.3. Predchádzať
viacnásobnej
diskriminácii
Rómov

Aktivita

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

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

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2017
2018
2019
2020

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

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

OP ĽZ PO 4
(DOP)25
7 450 000

2017
2018
2019
2020

26
27

2017

0

2018

0

2019

x

2020

0

x

0

OP ĽZ PO 4
(DOP)26
4 000 486,98

0

0

x

0

ŠR
932 744,88

0

0

x

0

0

0

x

Zdroj
dát /
overenie

Definícia
ukazovateľa

0

0

0

SNSĽP,
MPSVaR
SR

MPSVaR
SR

ŠR/ MS SR
400 000

52 782
(MS SR)

68 193
(MS SR)

157208
(MS SR)
37 665*

4 565
(MS SR)

35 410
(MS SR)

n/a*

MS SR

Dosiahnutá hodnota
2017

2018

2019

Stav
plnenia
aktivity
Cieľová Dosiahnutá v roku 2020
hodnota
hodnota
2020

5
(SNSĽP
)

10

12

20

3

0
(MPSVaR
SR)

0

x

5

0

Počet podporených a
zrealizovaných
projektov
0
zameraných na
(MPSVaR
odstraňovanie
SR)
viacnásobnej
diskriminácie Rómov

0

x

8

0

0
(MPSVaR
SR)

0

Počet podporených
a zrealizovaných
intervencií
zameraných na
ochranu Rómov
pred diskrimináciou

Počet účastníkov
projektov

Prijímatelia
40 000

25

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)

ŠR
2 250 000

OP ĽZ PO 4
(DOP)27
MPSVaR SR,
MS SR
(MV
SR/ÚSVRK,
MŠVVŠ SR,
SNSĽP,
MVO)

Výstupové ukazovatele

Počet podporených a
zrealizovaných
projektov
zameraných na
odstraňovanie
viacnásobnej
diskriminácie Rómov

4
(MS
SR)

Počet účastníkov
projektov

50
(MS
SR)

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

oblasti práv národnostných menšín a
etnických skupín so zreteľom na
marginalizované rómske komunity na
webovom sídle ÚSVNM.
https://
www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/
files/7722.pdf
SNSĽP: Stredisko poskytlo v kalendárnom
roku 2020 právne poradenstvo v oblasti
diskriminácie
trom
príslušníčkam/
príslušníkom rómskej etnickej skupiny,
avšak v žiadnom z prípadov namietanej
diskriminácie nedospelo k dôvodnému
záveru o nedodržaní zásady rovnakého
zaobchádzania.

nesplnená MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.

nesplnená MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.

3

x

10

500

4

0

4
splnená

n/a

n/a

50

n/a*

MS SR roku 2020 podporilo celkovo 4
projekty proti viacnásobnej diskriminácii
Rómov, všetky 4 projekty boli zamerané aj
priamo na zvyšovanie informovanosti
o problematike diskriminácie MRK, ktoré
boli dostupné aj širokej verejnosti.
*Presné údaje budú známe až po
vyhodnotení
vyúčtovania
dotácie.
V prípade financií ide o schválenú výšku
dotácie za predmetné projekty.

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

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

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

ŠR
90 000
3.3.3 Realizovať
programy zamerané
na znižovanie
rodových nerovností
v súkromnom a
verejnom živote
Rómov

2017
2018
2019
2020

28

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

2017
2018
2019
2020

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

8 000

2018

6 650

2019

13 900

2020

ÚV
SR/ÚSVNM
/FPKNM28,
MK SR
(MVO, obce
a mestá)

Zdroj
dát /
overenie

0

MPSVaR SR
(MVO)

MPSVaR
SR

Prijímatelia
10 000

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

Výstupové ukazovatele

ŠR
3 081 660
Prijímatelia
154 083

10%

53 096
(MK SR)

x

x
(MK SR)

x

103 000
(MK SR)

0

2 308
(SNMMKRNS)

MK SR

Definícia
ukazovateľa

Dosiahnutá hodnota
2017

2018

2019

Stav
plnenia
aktivity
Cieľová Dosiahnutá v roku 2020
hodnota
hodnota
2020

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

1

1

2

3

0

Počet účastníkov
projektov

90

1000*

150

150

0

26
(MK
SR)

43

47

18

5+10+15

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

Opis plnenia aktivity/ komentár

MPSVaR SR: V roku 2020 MPSVR SR
pracovalo na návrhu Celoštátnej stratégie
rovnosti
žien
a mužov
a rovnosti
príležitostí a príslušného Akčného plánu.
V čase
vypĺňania
dotazníka
bolo
ukončované vyhodnotenie MPK. Návrh
stratégie a akčného plánu identifikoval
ako operačné ciele okrem iného
odstránenie segregácie rómskych dievčat
v systéme vzdelávania, účinných opatrení
na udržanie rómskych dievčat v škole a
nesplnená
zvýšenie ich dochádzky na základných a
stredných
školách
prostredníctvom
dočasných
vyrovnávacích
opatrení
a podpory; podpora vytvorenia služieb
pre osoby so skúsenosťou so sexuálnym
obťažovaním a sexuálnym násilím vrátane
marginalizovaných
skupín,
vrátane
prevencie a osvety. Vo finálnom znení
Celoštátnej stratégie a Akčného plánu
budú úlohami poverené relevantné
rezorty.
MK SR: Slovenské národné múzeum v
Martine – Múzeum kultúry Rómov na
Slovensku (SNM-MKRNS): V roku 2020
bolo plnenie hlavných úloh MKRNS
sťažené a v niektorých oblastiach činnosti
úplne znemožnené v dôsledku prijatých
protipandemických opatrení.
V rámci
podpory
rómskej
kultúry
a identity aj prostredníctvom poznania
vlastných dejín etnika MKRNS v roku
2020 autorsky pripravilo a sprístupnilo
výstavu „Rómovia na Slovensku a 2.
svetová
vojna“.
Múzeum
tiež
splnená
participovalo
na
príprave
výstavy
s pracovným názvom „Ja+Ty=My“, ktorú
pripravujú múzeá národnostných menšín
Slovenského národného múzea.
Návštevnosť expozície Múzea kultúry
Rómov na Slovensku za rok 2020, ktorá je
pod názvom „Romano drom/Cesta
Rómov“ situovaná v Múzeu slovenskej
dediny, bola obmedzená v dôsledku
protipandemických opatrení.
Dôležitou súčasťou
činnosti Múzea
kultúry Rómov
na Slovensku je
vedeckovýskumná činnosť . Múzeum rieši

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).
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Aktivita

4.1.2 Podpora
projektov
zameraných na
budovanie
multietnickej a
multikultúrnej
spoločnosti s

Zodpovedný
subjekt s
rozpočtom
Termín
(realizujúci
subjekt,
partner)

2017
2018
2019
2020

ÚV SR/
ÚSVNM
/FPKNM,
MK SR
(MVO)

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

ŠR
1 080 000

Prijímatelia
54 000

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
(za rok v EUR)
2017

2018

2019

2020

Zdroj
dát /
overenie

Definícia
ukazovateľa

Dosiahnutá hodnota
2017

2018

2019

Stav
plnenia
aktivity
Cieľová Dosiahnutá v roku 2020
hodnota
hodnota
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

samostatnú vedeckovýskumnú úlohu
„Procesy zmien v spôsobe stravovania
vybraných skupín Rómov na Slovensku
v druhej polovici 20. Storočia“. Múzeum
tiež realizuje čiastkovú úlohu „Výber
rómskych obydlí z Turca“. V rámci plnenia
tejto úlohy bol v roku 2020 realizovaný
archívny výskum k dejinám rómskeho
osídlenia, štúdium odbornej literatúry
k typológii rómskeho osídlenia a bývania
Rómov a demografii Rómov.
Súčasťou plnenia hlavných úloh bola aj
realizácia akvizičnej činnosti a odbornej
dokumentačnej činnosti a správy zbierok.
Dokumentačno-informačné
centrum
rómskej kultúry pri Štátnej vedeckej
knižnici v Prešove:
1- študovňa romistiky
2- výjazdy - nové nahrávania
3- virtuálne prehliadky
4- pravidelné podujatia
5- besedy/exkurzie
6- výstavy
7- edičná činnosť
8- odborné podujatie
9- spracovanie a sprístupnenie DKO
10- projekt V4
Dotačný program Kultúra
znevýhodnených skupín:
počet podaných projektov 26
počet podporených projektov 15
pridelená suma 83200,- eur.

770 400
(ÚV SR/
ÚSVNM)

1 461
1 658
598
694,60
(FPKNM) (FPKNM)

1 682
384,00
(FPKNM)

74 700
(MK SR)

86 100
(MK SR)

0
(SNMMKRNS)

58 708
(MK SR)

FPKNM

MK SR

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

139
184
(ÚV SR/
(FPKNM)
ÚSVNM)

107
116
(MK SR) (MK SR)

222

150

244

splnená

42

38

10

splnená

FPKNM: Fond na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2020
podporil
244
projektov
rómskej
národnostnej menšiny v celkovej sume
1 682 384 eur.

MK SR: SNM-MKRNS: V rámci podpory
aktivít
zameraných
na
budovanie
multietnickej a multikultúrnej spoločnosti
s dôrazom na rómsku kultúru boli
realizované najmä edukačné aktivity
„Etniká v regióne Turiec“ (24 žiakov),
„Tradičná kultúra Rómov na Slovensku“
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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

2020

Dosiahnutá hodnota

Definícia
ukazovateľa

2017

2018

Stav
plnenia
aktivity
Cieľová Dosiahnutá v roku 2020
hodnota
hodnota
2020

2019

(48 účastníkov), „Dejiny a kultúra Rómov
na Slovensku“ (12 účastníkov), Porraimos
– rómsky holokaust (10 účastníkov)
a prednáška o rómskej spisovateľke Elene
Lackovej (40 účastníkov).
Vybrané
tematické
okruhy
boli
prezentované v médiách: postavenie
Rómov na Slovensku počas 2. svetovej
vojny (Rádio Romata), rómsky holokaust
(RTVS), rómska spisovateľka E. Lacková
(rádio Regina), prezentácia činnosti
a zbierkového fondu Múzea kultúry
Rómov na Slovensku (Aktuality.sk),
vybrané témy na Facebookovom profile
Romani Studies in Slovakia (64
príspevkov).

spoločnosti
s dôrazom na
rómsku kultúru

dôrazom na rómsku
kultúru

270 000
(ÚVSR/
ÚSVNM)

169 350 177 084
(FPKNM) (FPKNM)

166 588
(FPKNM)

FPKNM

Opis plnenia aktivity/ komentár

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

85
36
(ÚV SR/
(FPKNM)
ÚSVNM)

30

70

26

splnená

FPKNM: Fond na podporu kultúry
národnostných menšín v roku 2020
podporil 26 projektov zameraných na
budovanie multietnickej a multikultúrnej
spoločnosti, v rámci ktorých bola zapojená
rómska národnostná menšina v celkovej
sume 166 588 eur.

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
mienkou na
elimináciu a
odstraňovanie
vzájomných
predsudkov
väčšinovej aj
rómskej
populácie a

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

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

2017
2018
2019
2020

MV SR/ ÚSVRK
(MV SR/ÚSVRK,
ŠR
MPSVaR SR,
7 200
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MS SR, MK
SR, ÚV
Prijímatelia
SR/ÚSVNM
800
MVO, KBS)

1.1.3 Zabezpečiť dohľad
pracovnej skupiny pre
prácu s verejnou mienkou
nad prípravou, realizáciou

2017
2018
2019
2020

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

x

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

x

0

0

x

x

Dosiahnutá hodnota

Zdroj
dát /
overenie

Definícia ukazovateľa

2019
Cieľová Dosiahnutá
hodnota hodnota

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

2017

2018

2019

MV SR/
ÚSVRK

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

0

1

0

3

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina v roku
2020 nezasadala.

MV
SR/ÚSVRK

Počet zasadnutí/počet
prijatých stanovísk
pracovnej skupiny pre
prácu s verejnou

n/a

1/1

1/1

1/1

0/0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina v roku
2020 nezasadala a neprijali sa žiadne
uznesenia.
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Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

zabezpečenie jej
dlhodobého a
stabilného
fungovania

Aktivita

Termín

a hodnotením dlhodobej
verejnej edukačnej
kampane v oblasti
odbúravania predsudkov a
budovania vzťahov
väčšinového a rómskeho
obyvateľstva

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

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
29

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,

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

2020

Zdroj
dát /
overenie

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

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

0

0

0

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

2017

2018

2019

2019
Cieľová Dosiahnutá
hodnota hodnota

Opis plnenia aktivity/ komentár

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Na základe rozhodnutia
ministra
vnútra
SR,
výzva
na
predkladanie žiadostí na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity, z ktorej mala
byť predmetná aktivita financovaná,
bola v roku 2020 pozastavená. Aktivita
sa tak v roku 2020 nerealizovala.
V rámci monitorovania potrieb obcí
počas pandémie, však ÚSVRK pravidelne
sledoval
v obciach
s prítomnosťou
rómskych komunít
vývoj situácie
ohľadom spolužitia miestnej rómskej
a nerómskej
populácie
v snahe
predchádzania možných konfliktov.

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 posunutá
až do roku 2021.

0

MV SR/ÚSVRK
(MS SR, MVO)

MV SR
201829 (MV SR/ÚSVRK,
MVO, SAV, VŠ)

Dosiahnutá hodnota
Definícia ukazovateľa

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

mienkou nad prípravou,
realizáciou
a hodnotením
dlhodobej verejnej
edukačnej kampane
v oblasti odbúravania
predsudkov
a budovania vzťahov
väčšinového
a rómskeho
obyvateľstva

ŠR
22 500
1.2.1 Pravidelne realizovať
prieskum o spolužití
rómskej a nerómskej
populácie v SR

Výstupové ukazovatele

MV SR/
ÚSVRK

Prijímatelia
2 500

0

0

0

0

OP ĽZ, PO 5,
v rámci NP
MaH
31 450

n/a

0

0

0

ŠR
5 550

n/a

MV SR/
ÚSVRK
0

0

Pravidelná výskumná
správa z prieskumu

Aktualizovaný
kvalitatívny výskum o
mýtoch a stereotypoch
o Rómoch

0

n/a

0

0

0

0

1

1

0

0

0
MV SR/
ÚSVRK

ŠR
27 000

Prijímatelia
3 000

nesplnená

0

0

0

0

Celoplošná
komunikačná stratégia

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Kampaňový manuál

0

0

0

1

0

MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v roku 2020
nevypracoval celoplošnú komunikačnú
stratégiu ani kampaňový manuál. Na
základe rozhodnutia ministra vnútra SR,
výzva na predkladanie žiadostí na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb
a riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity, z ktorej mala
byť predmetná aktivita financovaná,
bola v roku 2020 pozastavená.

Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2018 do roku 2020.
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Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Vstupy - finančné zdroje
Opatrenie

vzdelávacími
materiálmi

Aktivita

návrhmi aktivít a pravidlami
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)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

x

ŠR
72 000

Prijímateli
a
8 000

Výstupové ukazovatele

2018

x

2019

2020

x

x

n/a

x

x

x

n/a

x

x

x

Zdroj
dát /
overenie

Dosiahnutá hodnota
Definícia ukazovateľa

MV SR/
ÚSVRK

Správy pracovnej
skupiny pre prácu
s verejnou mienkou

MV SR/
ÚSVRK

Dlhodobá verejná
edukačná kampaň

2019
Cieľová Dosiahnutá
hodnota hodnota

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

2017

2018

2019

0

1

0

1

0

nesplnená

n/a

1

1

1

1

splnená

Opis plnenia aktivity/ komentár

MV SR/ ÚSVRK: Pracovná skupina pre
prácu s verejnou mienkou sa v roku
2020 nestretla.

MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v roku 2020
vyvíjal iniciatívy a participoval na
podujatiach ďalších partnerov, prevažne
z prostredia mimovládnych organizácií,
ktoré boli zacielené na odstraňovanie
stigmatizácie Rómov a na osvetu a
informovanie verejnosti spôsobom,
ktorý má prispieť k ich objektívnemu
spoznaniu.
ÚSVRK pri príležitosti Pamätného dňa
rómskeho holokaustu dňa 2. augusta
2020 zorganizoval viacero podujatí,
ktorých
cieľom
bolo
zvýšenie
povedomia širokej verejnosti o Rómoch
ako obetiach holokaustu počas druhej
svetovej
vojny
a
tiež
pietne
pripomenutie si týchto obetí.
ÚSVRK
bol
spoluvyhlasovateľom
ocenenia 12. ročníka Roma Spirit 2020,
spolu s Asociáciou pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a
RTVS. Podujatie bolo zamerané na
ocenenie a prezentovanie príkladov
pozitívnej praxe v zlepšovaní života a
postavenia Rómov ako i spolužitia
minority a majority na Slovensku.
Splnomocnenkyňa prevzala v roku 2020
záštitu nad ocenením Lúč z tmy. Lúč z
tmy je ocenenie, ktoré každoročne
udeľujú rómske organizácie a nezávislé
osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo
zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov
v rôznych oblastiach života alebo sa
významným spôsobom podieľajú na
budovaní mostov medzi Rómami a
väčšinovou spoločnosťou.
V
priebehu
roka
2020
sa
Splnomocnenkyňa zapojila do viacerých
kampaní na podporu boja za ochranu
ľudských práv, proti násiliu a proti
diskriminácii, ako napr. kampaň
#zapeknepondelky
(organizované

33

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

Aktivita

Termín

Zodpovedný
rezort
(partneri)

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

2020

Zdroj
dát /
overenie

Dosiahnutá hodnota
Definícia ukazovateľa

2017

2018

2019

2019
Cieľová Dosiahnutá
hodnota hodnota

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

Nadáciou
Pontis
a
Slovenským
národným strediskom pre ľudské práva)
proti predsudkom na pracovisku;
celosvetová kampaň OSN Orange the
world! / Zafarbime svet na oranžovo!

2.1.5 Zabezpečiť publicitu
úspešných projektov

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

2.5

2018
2019
2020

MPSVaR SR
(MV SR/ÚSVRK,
MŠVVŠ SR, MZ
SR, MDV SR,
MK SR, MS SR,
ÚV SR/ÚSVNM,
MVO,
registrované
cirkvi a
náboženské
spoločnosti)

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)

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

2.5.2 Organizovať

OP ĽZ, PO
4
34 850

ŠR
6 150

x

x

n/a

0

n/a

0

x

x

0

0

x

x

0
MPSVaR
SR

Počet medializovaných
úspešných projektov

n/a

0

1

8

0

nesplnená

MPSVaR SR: Aktivita sa nerealizuje.

x

MV SR/
ÚSVRK

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

0

0

0

1

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Aktivita je nesplnená z
dôvodu absencie alokovaných zdrojov,
ako aj dodatočného finančného krytia,
ktoré by umožnilo realizáciu aktivity.

x

MV SR/
ÚSVRK

Počet zrealizovaných
podujatí

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Aktivita je nesplnená z
dôvodu absencie alokovaných zdrojov,
ako aj dodatočného finančného krytia,
ktoré by umožnilo realizáciu aktivity.
MŠVVŠ
SR:
Úloha
sa
plní
prostredníctvom jednotlivých aktivít,
ktoré sú zahrnuté v Akčnom pláne pre
D.2.1 Oblasť vzdelávania

0

0

0

Počet účastníkov
vzdelávania

175

220 +
1199

1064

100*

870

splnená

MV SR/
ÚSVRK

Počet účastníkov
vzdelávania

x

603

x

x

0

nesplnená

MZ SR

Počet účastníkov
vzdelávania

x

x

x

x

x

splnená

MZ SR: V rámci ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov.
https://www.slov-lex.sk/chronologickyregister-opatreni/SK/OP/2019/26

Výročné konferencie

1

1

1

1

0

nesplnená

MV SR/ ÚSVRK: Zasadnutie Tematickej

MPC
2017
2018
2019
2020

2017

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

MV SR/ÚSVRK

x

x

x

x

x

x

x

x

MV

0

1

0

MV
SR/
ÚSVRK:
Aktivita
v predmetnom roku nerealizovala.

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

Pro integračná
platforma pre
zber, výskum
a zdieľanie
informácií
o implementácii
politík pre
integráciu
Rómov

Aktivita

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

Termín

2018
2019
2020

Zodpovedný
rezort
(partneri)

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

Indikované
alokované
zdroje
(v EUR)

Výstupové ukazovatele

Hodnota čerpaných zdrojov
2017

2018

2019

2020

Zdroj
dát /
overenie

SR/ÚSVRK

Dosiahnutá hodnota
Definícia ukazovateľa

o implementácii
Stratégie SR pre
integráciu Rómov do
roku 2020

2017

2018

2019

2019
Cieľová Dosiahnutá
hodnota hodnota

Stav
plnenia
aktivity
v roku
2020

Opis plnenia aktivity/ komentár

pracovnej skupiny pre monitorovanie a
hodnotenie Stratégie SR, ktoré ÚSVRK
každoročne
organizuje
koncom
kalendárneho roka, nemohlo byť
v predmetnom
roku
realizované
z dôvodu
rešpektovania
protipandemických opatrení.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AK MZ SR

Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

AOTP

aktívne opatrenia trhu práce

APZ

asistent/ka podpory zdravia

APZN

asistent/ka podpory zdravia v nemocnici

CPP

centrum právnej pomoci

DOP

dopytovo orientované projekty

DVO

Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení

ERDF

European Regional Development Fund/ Európsky fond regionálneho rozvoja

ESF

Európsky sociálny fond

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020

EU SILC

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

FPKNM

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

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

KAPZ

koordinátor asistentov podpory zdravia

KBS

Konferencia biskupov Slovenska

KC

komunitné centrum

KS

komunitné služby

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
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MIRRI SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MO SR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MPC

Metodicko – pedagogické centrum

MPK

medzirezortné pripomienkové konanie

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

MU

merateľný ukazovateľ

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 BOKKÚ

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

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 PIP

Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie

NP PRIM

Národný projekt PRojekt Inklúzie v Materských školách

NP PVP OsMRK

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

RCSE

regionálne centrum sociálnej ekonomiky

RK

rómske komunity

SAK

Slovenská advokátska komora

SAV

Slovenská akadémia vied

SE

sociálna ekonomika

SIH

Slovak Investment Holding, a. s.

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

SP

sociálny podnik

SPF

Slovenský pozemkový fond

SŠ

stredná škola

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

TSP

terénna sociálna práca

TŠP

Test školskej pripravenosti
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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

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)

ŽoNFP

žiadosť o nenávratný finančný príspevok
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