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7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV 

 

Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) je v roku 2019 na tretej pozícii spomedzi 

operačných programov Partnerskej dohody v čerpaní finančných prostriedkov z Európskeho 

sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí. Napriek tomu, s ohľadom na pokročilé štádium programového 

obdobia, bude potrebné klásť vyšší dôraz na urýchlenie čerpania.  

 

Zazmluvnenosť k 31.12.2019 zodpovedá štádiu implementácie, aj keď ešte môže byť negatívne 

ovplyvnená v dôsledku prípadných mimoriadnych ukončení menej úspešných projektov.  

 

                                      

K 31.12.2019 dosiahlo čerpanie 

finančných prostriedkov v rámci 

programu celkovú výšku 

795 360 127,11 €, t.j. takmer 36% 

alokácie EÚ zdrojov. Medziročné 

zvýšenie od roku 2018 predstavuje 

11,79%, čo je o niečo viac 

v porovnaní s medziročným 

nárastom medzi rokmi 2017 a 2018 

o 10,05%. 

 
Graf č. 1: Stav zazmluvnenia a čerpania prostriedkov EU k 31.12.2019 

V zazmluvnení sú zohľadnené do ITMS2014+ v roku 2020 doplnené údaje za rok 2019, stav k 15.7.2020 

 

V rámci vyhlásených a spracovaných výziev a vyzvaní v roku 2019 bolo k 31.12.2019 

nakontrahovaných 1 974 004 424,98 €, t. j. 88,96 % alokovanej sumy z EÚ zdrojov. Oproti 

roku 2018 ide o  23% zvýšenie. Najlepšie výsledky v zazmluvnenosti projektov k 31.12.2019 

dosiahli prioritná os (ďalej len PO) 4 Sociálne začlenenie (105,73%) a PO3 Zamestnanosť 

(100,86%). 

Na prelome rokov 2019/2020 bolo celkom zazmluvnených 2797 projektov (vrátane 123 neskôr 

mimoriadne ukončených). V priebehu roku 2019 bolo v rámci OP ĽZ vyhlásených 5 výziev 

na dopytovo orientované projekty, 21 vyzvaní na národné projekty a tri výzvy na technickú 

pomoc. 

 

PO1 Vzdelávanie sa v troch nových výzvach zamerala na zlepšenie kompetencií a výsledkov 

žiakov, skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, na 

prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. V národných projektoch (ďalej len NP) sa 

koncentrovala na komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov 

neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR, na systém poradenstva a prevencie 

pre inklúziu, na vytvorenie a nastavenie štandardov systému poradenstva a prevencie a na 

pomáhajúce profesie vo vzdelávaní detí a žiakov. Ide o PO s najvyšším počtom uzavretých 

zmlúv. Z  974 zmlúv do 31.12.2019 vykázalo čerpanie EU zdrojov 613 projektov. K 31.12.2019 

čerpanie dosiahlo hodnotu 54,2 mil. €. 

Za rok 2019 pribudlo 51 531 účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie 

zručností a zvýšenie gramotnosti, 231 škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu 

inkluzívneho modelu vzdelávania, 81 partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru, 3614 
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účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane  

aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania, 12 244 

účastníkov zapojených do aktivít celoživotného vzdelávania. 

 

PO2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí nadviazala na pozitívne skúsenosti 

pokračovaním národného projektu zameraného na vzdelávanie mladých uchádzačov 

o zamestnanie (ďalej len UoZ) a projektu cieleného na prax. Z pôvodných 34 zmlúv je 5 

projektov riadne ukončených a 14 projektov malo  do konca roku 2019 čerpanie. K 31.12.2019 

bolo čerpanie EU prostriedkov 112,3 mil. €. 

Počet osôb vo veku do 29 rokov, zúčastnených na projektoch PO2 v roku 2019 vzrástol 

o 26 962. 

 

Najvýkonnejšia PO3 Zamestnanosť sa v ôsmich nových vyzvaniach na národné projekty 

sústredila na sektorovo riadené inovácie, na vzdelávanie UoZ, vrátane snahy o zosúladenie 

rodinného a pracovného života, na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

a v neposlednom rade na kvalitu sociálneho dialógu. Z pôvodných 508 zmlúv sú 4 projekty 

riadne ukončené a 68 (okrem mimoriadne ukončených) projektov vykázalo do 31.12.2019 

čerpanie. K 31.12.2019 bolo čerpanie za EU zdroj 411,7 mil. €, zatiaľ bez výraznejšieho 

podielu nových dopytovo orientovaných projektov. 

Projekty zamestnanosti v roku 2019 podporili 23 030 osôb vo veku nad 50 rokov, 292 

zamestnávateľov a inštitúcií, 2869 rodičov starajúcich sa o dieťa/deti do 3 rokov, resp. do 6 

rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. 

 

Štyri nové vyzvania na národné projekty PO4 Sociálne začleňovanie sa koncentrovali 

na kvalitu sociálnych služieb, kvalitu terénnej sociálnej práce, na budovanie odborných kapacít 

na komunitnej úrovni a na prevenciu diskriminácie špecifickej skupiny detí. Z pôvodných 415 

zmlúv sú 4 projekty riadne ukončené a 291projektov malo  do konca roku 2019 čerpanie. 

K 31.12.2019 bolo čerpanie za EU zdroj  110 mil. EUR. 

V roku 2019 OP ĽZ podporil  104 vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho 

začleňovania, podchytil 1082 neaktívnych mladých vo veku do 29 rokov. 8396 osôb bolo 

vzdelávaných alebo využívajúcich poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. 

 

PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) sa v rámci 4 

vyzvaní na národné projekty sústredila na komunitné služby, terénnu sociálnu prácu, 

na problematiku vysporiadania pozemkov a na zdravotnú osvetu v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít. Z pôvodných 392 zmlúv je 106 projektov riadne 

ukončených a 342 projektov vykázalo do konca roku 2019 čerpanie. K 31.12.2019 bolo celkové 

čerpanie za EU zdroj  vo výške 36,6 mil. EUR. 

Nad rámec dosahovania cieľov cez programové ukazovatele bolo v PO5 v roku 2019: 

- zamestnaných 500 osôb ako miestne občianske poriadkové služby (ďalej len MOPS), z toho 

445 osôb je z prostredia MRK  

- 9 582 novým osobám z prostredia MRK bola poskytnutá sociálna služba cez komunitné centrá  

- 24 415 novým osobám z prostredia MRK bola poskytnutá sociálna služba cez terénnu sociálnu 

prácu  

- 2 691 novým osobám z prostredia MRK bola poskytnutá sociálna služba cez komunitné centrá 

a/alebo terénnu sociálnu prácu  

- 645 novým deťom z prostredia MRK je poskytovaná mentorská a tútorská podpora počas 

štúdia na základných školách  

- bolo zrealizovaných 322 nových programov na zvýšenie finančnej gramotnosti osôb 

z prostredia MRK. 
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PO6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK v roku 2019 svoje investície 

sústredila v rámci dvoch výziev na dopytovo orientované projekty na miestne komunikácie, 

vrátane súvisiacich prvkov a na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení. 

Z pôvodných 457 zmlúv je 118 projektov riadne ukončených a 226 projektov  do 31.12.2019 

vykázalo čerpanie finančných zdrojov. K 31.12.2019 bolo celkové čerpanie za EU zdroj 

vo výške 31,9 mil. €. 

Nad rámec dosahovania cieľov cez programové ukazovatele v PO6 v roku 2019 pribudlo: 

- 157 osôb z MRK zamestnaných cez uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní  

- 518 detí z prostredia MRK navštevujúcich postavené/zrekonštruované materské školy.  

 

Obe prioritné osi PO5 a PO6 prispievajú k riešeniu špecifických potrieb geografických oblastí 

najviac postihnutých chudobou, a to v rámci zvýhodnenia v hodnotiacom procese tých 

žiadateľov, ktorí sú na oprávnených územiach (Atlas RK 2013 a Atlas RK 2019) najmenej 

rozvinutých okresov.  

 

 

V roku 2019 sa uskutočnila jedna revízia programu. V rámci nej došlo k navýšeniu alokácie 

Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 1 595 648,00 €, ďalej nebola pridelená 

výkonnostá rezerva za PO1, PO4 (za viac rozvinutý región) a za PO6, ktorá bola presunutá 

v prospech PO3 (30 485 484,00 € za EU zdroj) a PO5 (14 954 885,00 € za EU zdroj), a napokon 

bolo z dôvodu nízkeho čerpania PO1 (menej rozvinutý región, ďalej len MRR) presunutých 

81 200 000 € do MRR na PO3 (74 550 000,00 €) a PO4 (6 650 000,00 €). 

 

Publicita 

 

OP ĽZ bol v roku 2019 prezentovaný verejnosti napr. v apríli v rámci JOB Expo 2019 v Nitre, 

v októbri na JOB Fórum v Trenčíne, v novembri na podujatí Bibliotéka/ Pedagogika v Inchebe 

Bratislava. Zrealizovali sa viaceré informačné semináre v regiónoch, prebiehala mediálna 

kampaň v rôznych televíznych vysielaniach a v rádiách.  Okrem profilov na sociálnych sieťach 

https://rb.gy/jsr5fj fungujú aj webové sídla www.employment.gov.sk; www.minv.gov.sk; 

www.ludskezdroje.gov.sk; www.ia.gov.sk; www.minedu.sk. 

 

Na stránke www.ludskezdroje.gov.sk bola vytvorená samostatná sekcia „DOBRÁ PRAX“, kde 

sú umiestnené videorozhovory natočené s prijímateľmi. Tieto videá sú aj na sociálnej sieti 

YouTube a na konci roka 2019 boli podporené online kampaňou na Googli, YouTube 

a Facebooku: 

 podpora čítanosti online článkov OPĽZ umiestnených na internetovej adrese, 

minimálne 240 000 zobrazení a 8000 kliknutí, obdobie 1.11-31.12.2019 

 podpora povinnej publicity OPĽZ na sociálnej sieti, zásah 500 000 ľudí / report, 

obdobie 7.11-31.12.2019 

 zobrazenie videospotov v online priestore, prehratie spotu v dĺžke 15-30s, 100 000 

videní 

Videá sú umiestnené na webovom portáli OP ĽZ: 

https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax 

 

Videá o projektoch OP ĽZ sú zverejnené na vlastnom YouTube kanáli:  

https://www.youtube.com/watch?v=40qdlbd6hxs&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K 

https://www.youtube.com/watch?v=hMytAVMqag0&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=2 

https://rb.gy/jsr5fj
http://www.employment.gov.sk/
http://www.minv.gov.sk/
http://www.ludskezdroje.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.ludskezdroje.gov.sk/
https://www.ludskezdroje.gov.sk/dobra-prax
https://www.youtube.com/watch?v=40qdlbd6hxs&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K
https://www.youtube.com/watch?v=40qdlbd6hxs&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K
https://www.youtube.com/watch?v=hMytAVMqag0&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hMytAVMqag0&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=10 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=15 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=16 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=18 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=19 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-

7b9BYpIFGfiXju6K&index=20  

 

Linky na TV spoty: 

Hrané TV spoty natočené s reálnymi prijímateľmi. TV kampaň prebehla na TV staniciach 

Markíza, Doma, Dajto, JOJ, Plus a Wau, vysielalo sa 6 spotov propagujúcich príklady dobrej 

praxe, celkovo v počte 201 TV spotov  

https://www.youtube.com/channel/UClyJxzkpI5TqybBGl0HPdvg/videos 

 

Príklady dobrej praxe: 

 

Prioritná os 1 Vzdelávanie 

 

Za PO1 uvádzame národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. Storočie 

(312011F057), prijímateľa: 

Centrum vedecko-technických informácií SR, s celkovou zazmluvnenou sumou 

19 137 065,53 €. Jeho cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre 

https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=4EAUo3_XQKc&list=PLk-saJJ3TL3-uWEP-7b9BYpIFGfiXju6K&index=20
https://www.youtube.com/channel/UClyJxzkpI5TqybBGl0HPdvg/videos
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aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na 

informatiku a informačné a komunikačné technológie.  

 

Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách, 

realizovaná v úzkej spolupráci s IT firmami bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a 

foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných aj odborných predmetov smerom k 

zmysluplnej implementácii nástrojov informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT)  

do vzdelávania. Súčasťou bude vytvorenie učebníc ôsmich nových predmetov pre model 

špeciálnej triedy so zameraním na informatiku. Pre orientáciu žiakov SŠ na vysokoškolské 

štúdium informatických študijných programov a na uplatnenie sa v IT sektore sa vytvoria dva 

nové motivačné predmety Informatika v prírodných vedách a matematike a Internet vecí. Bude 

prebiehať formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a 

ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, 

IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a 

komunikačných kompetencií.  

Ďalej prebehne inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch 

aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), 

internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy.  

V prípade záujmu celé znenie vyzvania nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/16860.pdf 

 

Z bohatej ponuky publicity projektu vyberáme nasledovné: 

https://www.youtube.com/watch?v=HEuj88iGd9M&feature=youtu.be  

http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2019/03/Video_ITA_SSJH.mp4  

http://itakademia.sk/lstm/  

https://spse-po.sk/zivot-skoly/80/it-akademia/41/aktivity-na-nasej-skole  

https://www.facebook.com/itakademia.sk/ 

https://rb.gy/pjnbgf 

 

Spomedzi menších dopytovo orientovaných projektov je zaujímavý projekt Nielen doučovanie 

ale “daco vecej” (312011R043), prijímateľa Súkromná ZŠ Košice, mestská časť Nad 

jazerom, Dneperská 1, 040 12 Košice, s celkovou zazmluvnenou sumou 160 932,98 €. Škola 

si vytýčila cieľ skvalitniť svoj výchovno-vzdelávací proces a zlepšiť študijné výsledky žiakov 

v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Nový komplexný systém 

vzdelávania žiakov cielene orientovaný na zlepšenie kompetencií v predmetných 

gramotnostiach bude zahŕňať žiakov takmer všetkých ročníkov školy a bude realizovaný vo 

forme mimoškolskej činnosti. Podporným zámerom projektu bude zvýšiť profesijné 

kompetencie učiteľov.  Zároveň je zámerom projektu vytvoriť platformu pre aktívne 

sieťovanie učiteľov pre výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe (pedagogické kluby 

učiteľov). 

Informácie o projekte sú priebežné zverejňované na webovom sídle školy, napr.:  

https://szsdneperska.edupage.org/text/?text=text/text29&subpage=1 

 

 

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých  

 

Národný projekt  Absolventská prax štartuje zamestnanie, 312021A05, zazmluvnený na 

celkovú sumu 17 717 025,00 €, je určený pre skupinu NEET do 29 rokov,  (NEET znamená 

ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej 

príprave  - not in employment, education or training), ktorí v čase vstupu do projektu spĺňajú 

definíciu absolventa školy.  Absolventská prax sa vykonáva najmenej tri mesiace a najviac šesť 

mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania v rozsahu 20 hodín 

https://www.minedu.sk/data/att/16860.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HEuj88iGd9M&feature=youtu.be
http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2019/03/Video_ITA_SSJH.mp4
http://itakademia.sk/lstm/
https://spse-po.sk/zivot-skoly/80/it-akademia/41/aktivity-na-nasej-skole
https://www.facebook.com/itakademia.sk/
https://rb.gy/pjnbgf
https://szsdneperska.edupage.org/text/?text=text/text29&subpage=1
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týždenne. V zmysle § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti musí absolventská 

prax zodpovedať dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine 

učebných odborov alebo študijných odborov.  

K 31.12.2019 bolo v rámci NP Absolventská prax štartuje zamestnanie celkovo zapojených 

19 542 účastníkov, 12 478 žien a 7 064 mužov. Z toho v roku 2019 bolo zapojených 3 376 

účastníkov, z toho 2 116 žien a 1 260 mužov. 

 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja, sú: 

 • podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti absolventov škôl prostredníctvom získavania a 

prehlbovania pracovných zručností;  

• zvýšenie motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre absolventov škôl;  

• rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. 

 

Národný projekt Absolventská prax štartuje zamestnanie  patrí medzi  efektívne nástroje AOTP  

s vysokou mierou úspešnosti, ktorá sa pohybuje na úrovni cca 66 %. Projekt napomáha 

prispôsobovať zručnosti pracovnej sily potrebám trhu práce, pomáha absolventom získať prax 

a overovať si teoretické vedomosti v praxi. Zároveň prispieva k lepšiemu postaveniu 

absolventov na trhu práce a tak isto prispieva k prekonávaniu sociálnoekonomického 

znevýhodňovania absolventov.  

 

Udržateľnosť výsledkov národného projektu taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí 

majú pracovný život ešte len pred sebou a realizované AOTP im napomôže k zvýšeniu ich 

uplatnenia sa na trhu práce. Projekt prispieva k nadobudnutiu, rozvoju a udržaniu pracovných 

návykov absolventov škôl a prispeje k zníženiu rizika chudoby tejto cieľovej skupiny. 

 

V súčasnej dobe prebieha implementácia projektu a hodnoty merateľných ukazovateľov sú 

priebežne napĺňané. 

 

 

 

 

 
Foto č. 1 Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny v Lučenci vo svojej 

prevádzke vytvoril 28 pracovných 

miest na vykonávanie absolventskej 

praxe. 

Absolventi vykonávajú pomocné 

administratívne práce, archiváciu 

agendy, zakladanie dokladov do 

spisov, skenovane, spracovávanie 

korešpondencie a iné. 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto č. 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Martin, náplň práce prijatého absolventa: 

Vykonávanie činností v oblasti služieb 

zamestnanosti a ekonomiky 

 

https://www.upsvr.gov.sk/ds/sluzby-zamestnanosti/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-

2014-2020/narodny-projekt-absolventska-prax-startuje-zamestnanie.html?page_id=538221 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn1w6GaNp-A 

  

V prípade záujmu celé znenie vyzvania nájdete tu: http://rrakn.sk/2015/09/17/vyzvanie-

absolventska-prax-startuje-zamestnanie/  

 

Prioritná os 3 Zamestnanosť 

 

Projekt REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce 

(312031J484), prijímateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, s celkovou 

zazmluvnenou sumou 15 617 477,27 €, má motivovať dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie, ktorí sú bezprostredne pred zaradením do projektu v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie viac ako 24 mesiacov, k nájdeniu si zamestnania alebo k účasti na zapracovaní 

za účelom získania resp. prehlbovania praktických skúseností pre potreby trhu práce. 

 

V rámci opatrenia 2 je poskytovaný 

finančný príspevok vo výške sumy 

životného minima pre dlhodobo 

nezamestnané osoby – uchádzačov 

o zamestnanie na úhradu nevyhnutných 

výdavkov na stravovanie, ubytovanie 

a výdavkov na cestovné z miesta jeho 

trvalého alebo prechodného pobytu 

do miesta vykonávania zapracovania 

u zamestnávateľa. Zapracovanie 

u zamestnávateľa  sa vykonáva 

v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite, 

najviac počas šiestich mesiacov. 
 

Foto č. 3 UPSVaR Rožňava, náplň práce zamestnanca prijatého na vytvorené pracovné miesto: Zhotovovanie 

krojov a ručné vyšívanie   

 

V prípade záujmu celé znenie vyzvania nájdete tu: https://rb.gy/u4lqz8 

https://www.upsvr.gov.sk/ds/sluzby-zamestnanosti/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-absolventska-prax-startuje-zamestnanie.html?page_id=538221
https://www.upsvr.gov.sk/ds/sluzby-zamestnanosti/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-absolventska-prax-startuje-zamestnanie.html?page_id=538221
https://www.youtube.com/watch?v=Bn1w6GaNp-A
http://rrakn.sk/2015/09/17/vyzvanie-absolventska-prax-startuje-zamestnanie/
http://rrakn.sk/2015/09/17/vyzvanie-absolventska-prax-startuje-zamestnanie/
https://rb.gy/u4lqz8
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https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-

ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142  

 

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie 

 

Projekt Terénna sociálna práca v obciach I (312041A138), prijímateľa Implementačná 

agentúra MPSVR SR, zazmluvnený na  celkovú sumu 29 340 353,16 €, má zvýšiť účasť 

najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom 

systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. V rámci projektu a jeho 

problematiky bol publikovaný celý rad článkov. 

 

O vzdelávaní terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bola verejnosť 

informovaná aj prostredníctvom krátkeho článku. 

https://www.tsp.gov.sk/vzdelavanie-terennych-socialnych-pracovnikov/ 

V rámci Konferencie OP ĽZ zamestnanci NP TSP I aktívne prezentovali priebeh realizácie. 

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých ministerstiev a sprostredkovateľských 

orgánov. Okrem štátneho sektora sa konferencie zúčastnili tiež predstavitelia mimovládnych 

organizácií, ktorí mali možnosť vyjadriť sa k nastavenému systému finančnej pomoci 

z prostriedkov Európskej únie.  

https://www.socialnaspolocnost.sk/workshop-ia-mpsvr-sr-na-vyrocnej-konferencii-

operacneho-programu-ludske-zdroje/ 

  

V rámci projektu boli vydané Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce, Kontextová evaluácia 

terénnej sociálnej práce a ich kratšie verzie – zhrnutia. 

https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/Evaluacia-dopadu-terennej-socialnej-

prace-2018.pdf 

 

https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2019/08/KONTEXTOV%C3%81-

EVALU%C3%81CIA-TER%C3%89NNEJ-SOCI%C3%81LNEJ-PR%C3%81CE-Zhrnutie-

z%C3%A1vere%C4%8Dnej-spr%C3%A1vy.pdf 

 

Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  

Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK 

 

Zámerom realizácie oboch prioritných osí v jednom operačnom programe je, aby boli 

neinvestičné aktivity (ESF v prioritnej osi 5) previazané s investičnými aktivitami (EFRR 

v prioritnej osi 6), t.j. aby sa investície do výstavby sociálnej a/alebo vzdelávacej infraštruktúry 

využívali na poskytovanie služieb na podporu zvyšovania vzdelanostnej úrovne a poskytovanie 

sociálnych služieb osobám z prostredia MRK.  

Pavlovce nad Uhom 

Obec je zapojená v PO5 do národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí 

z MRK I. (312051Q354 – projekt v realizácii, zazmluvnený na celkovú sumu 13 287 723,51 

€), ktorý sa implementuje v škôlke zrekonštruovanej cez PO6 (projekt Rekonštrukcia a 

prístavba Materskej školy Pavlovce nad Uhom - cesta k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania 

a života 312061C354, zazmluvnený na celkovú sumu 213 600,00 € – projekt ukončený 

11/2018). Postavená škôlka má kapacitu 48 detí a k 31.12.2019 ju navštevuje už 14 detí 

z cieľovej skupiny.  

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142
https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142
https://www.tsp.gov.sk/vzdelavanie-terennych-socialnych-pracovnikov/
https://www.socialnaspolocnost.sk/workshop-ia-mpsvr-sr-na-vyrocnej-konferencii-operacneho-programu-ludske-zdroje/
https://www.socialnaspolocnost.sk/workshop-ia-mpsvr-sr-na-vyrocnej-konferencii-operacneho-programu-ludske-zdroje/
https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/Evaluacia-dopadu-terennej-socialnej-prace-2018.pdf
https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/Evaluacia-dopadu-terennej-socialnej-prace-2018.pdf
https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2019/08/KONTEXTOV%C3%81-EVALU%C3%81CIA-TER%C3%89NNEJ-SOCI%C3%81LNEJ-PR%C3%81CE-Zhrnutie-z%C3%A1vere%C4%8Dnej-spr%C3%A1vy.pdf
https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2019/08/KONTEXTOV%C3%81-EVALU%C3%81CIA-TER%C3%89NNEJ-SOCI%C3%81LNEJ-PR%C3%81CE-Zhrnutie-z%C3%A1vere%C4%8Dnej-spr%C3%A1vy.pdf
https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2019/08/KONTEXTOV%C3%81-EVALU%C3%81CIA-TER%C3%89NNEJ-SOCI%C3%81LNEJ-PR%C3%81CE-Zhrnutie-z%C3%A1vere%C4%8Dnej-spr%C3%A1vy.pdf


9 

    

   
Foto č. 4 - 7  Zrekonštruovaná a rozšírená materská škola (PO6) 

 

Aktuálne je v obci poskytovaná aj terénna sociálna práca cez PO5 a národný projekt Terénna 

sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

II., 312051Z511 a v obci pôsobia i komunitní pracovníci cez ďalší národný projekt PO5 

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

– II. Fáza, 312051Y212.  

    
Foto č. 8 – 9 Preventívna aktivita národného projektu v obci: Predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti v obci 

(PO5) 

 

Zároveň sa v obci končí výstavba komunitného centra cez projekt Výstavba komunitného 

centra v obci Pavlovce nad Uhom, 312061C505, ktoré bude následne k dispozícii komunitným 

pracovníkom na výkon ich práce a pomoci osobám z prostredia MRK, ktorú nateraz 

vykonávajú v náhradných priestoroch.  
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Foto č. 10 – 14 Výstavba komunitného centra (PO6) 

 

Obec sa aktívne zapojila aj to výzvy v PO6 na prístup k verejne kontrolovanej vode, projektom 

Zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Pavlovce nad Uhom ulica Kukov, 312061S191, 

vybudovaním jedného výdajného miesta na pitnú vodu, ktoré bude prevádzkovať obec a ktorým 

zlepšila podmienky bývania 247 obyvateľom obce z prostredia MRK. Prostredníctvom projektu 

bolo zároveň cez uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní vytvorené jedno 

pracovného miesto pre osobu z prostredia MRK. https://www.pavlovce.sk/zlepsenie-pristupu-

k-pitnej-vode-v-casti-obce-pavlovce-nad-uhom-ulica-kukov.html  

 

 Foto č. 15 Výdajné miesto na pitnú vodu 
 

Zlepšené podmienky bývania budú mať obyvatelia z MRK v obci zabezpečené aj 

prostredníctvom ďalšieho projektu PO6, zameraného na prestupné bývanie (312061X684 – 

začiatok realizácie 5/2020), ktorým sa plánuje vytvoriť 13 bytových jednotiek pre 75 osôb z 

MRK.  

Obec je rovnako zapojená cez PO5 do realizácie národného projektu Podpora vysporiadania 

pozemkov v MRK, 312051I641, do národného projektu Zdravé komunity 2A, 312051K744, na 

zabezpečovanie zdravotnej osvety a prevencie, a do dopytovo orientovaného projektu Miestne 

občianske poriadkové služby v obci Pavlovce nad Uhom, 312051S085, v rámci ktorého v obci 

pôsobí 12 pracovníkov MOPS z toho 10  pracovníkov je z MRK. 

Pavlovce nad Uhom sú príkladom dobrej praxe v obci, ktorá sa aktívne zapája do výziev v rámci 

investičnej aj neinvestičnej pomoci obciam na oprávnených územiach pre podporu 

a zlepšovanie životných podmienok osôb z prostredia MRK.  

Podrobnejšie informácie k jednotlivým projektom MV SR, ako aj prihlášky možno nájsť na 

adrese: https://www.minv.sk/?operacny-program-ludske-zdroje.  

 

Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou rozbehla za účelom pomoci zaostalým 

regiónom na Slovensku okrem iného Iniciatívu Catching-up Regions (ďalej  aj „CURI“) 

so štyrmi prioritami, medzi ktorými bola aj oblasť odborného vzdelávania a prípravy. 

Prvým krajom, ktorý bol zapojený do spomínanej iniciatívy, bol Prešovský samosprávny kraj 

(ďalej len „PSK“), následne sa zapojil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Riadiaci výbor  

CURI sa v roku 2019 stretával v dvojmesačných intervaloch v oboch krajoch, okrem toho PSK 

organizoval 18. júna 2019 konferenciu – „Iniciatíva Catching-up Regions“ i s programom: - 

„Využitie výsledkov prvej etapy Catching-up Regions pre rozvoj stredných odborných škôl 

PSK“. V priebehu roka 2019 zástupcovia PSK nadviazali aktívnu komunikáciu 

so sprostredkovateľským orgánom MŠVVaŠ SR za účelom prípravy národného projektu 

https://www.pavlovce.sk/zlepsenie-pristupu-k-pitnej-vode-v-casti-obce-pavlovce-nad-uhom-ulica-kukov.html
https://www.pavlovce.sk/zlepsenie-pristupu-k-pitnej-vode-v-casti-obce-pavlovce-nad-uhom-ulica-kukov.html
https://www.minv.sk/?operacny-program-ludske-zdroje
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pre prvých päť pilotných stredných odborných škôl v rámci PSK, ktoré Svetová banka 

identifikovala vo svojej analýze.  

 


