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Zámer národného projektu
„Šanca na návrat“
v zmysle § 26 zákona o príspevku z EŠIF a kapitoly 3.4.1 Národné projekty systému riadenia EŠIF
na programové obdobie 2014-2020
Názov národného projektu:

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší
spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)

Cieľom národného projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho
vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. V rámci projektu sa vytvorí a vo
výstupných oddieloch ústavov na výkon trestu odňatia slobody pilotnou formou overí inovatívny systém
komplexnej podpory odsúdených. Prostredníctvom jedinečného postavenia žiadateľa (orgán s
celoštátnou pôsobnosťou vo veciach väzenstva) a Ústredia práce , sociálnych vecí a rodiny ako partnera,
projekt prepojí oddelené politiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti (poskytovanie
postpenitenciárnej starostlivosti sa začne už vo väzení (ústave na výkon väzby, respektíve ústave na
výkon trestu odňatia slobody), zníži riziká opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzí vznik
možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa z väzenia. Vyhodnotené
výsledky projektu budú zapracované do všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
riadiacich aktov prijímateľa a partnera/partnerov.
Forma dopytovo orientovaných projektov bola vylúčená z dôvodu celoslovenskej pôsobnosti Zboru
väzenskej a justičnej stráže (ďalej aj ZVJS) a jeho zákonných kompetencií v oblasti štátnej správy
väzenstva a úloh súvisiacich s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením
objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch v zmysle zák. č. 4/2001 Z. z.
o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
4 „Sociálne začlenenie“
Investičná priorita
4.1 „Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať
rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie
zamestnateľnosti“
Špecifický cieľ
4.1.1 „Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a
ohrozených osôb v spoločnosti vrátane na trhu práce“
Miesto realizácie projektu (na úrovni
NUTS III - Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky
kraja)
kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský
kraj, Košický kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín 1. marginalizované skupiny, vrátane Rómov
(ak relevantné)
2. jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou,
chudobou alebo sociálnym vylúčením
3. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v
oblasti prevencie diskriminácie a / alebo sociálneho
začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore
3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa národného
projektu2

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej
stráže zabezpečuje plnenie úloh Zboru väzenskej a

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
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justičnej stráže podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže a úloh uložených ministrom
spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti štátnej
správy väzenstva a ako ozbrojený bezpečnostný zbor
plní úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu
odňatia slobody, ochrany a stráženia objektov zboru a
ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a
objektoch prokuratúry a okrem iných úloh zabezpečuje
penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone
trestu odňatia slobody. Riadi, organizuje, metodicky
usmerňuje a kontroluje činnosť ústavov na výkon väzby
a ústavov na výkon trestu odňatia slobody, pripravuje
návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných predpisov upravujúcich činnosť a vzťahy v
zbore, výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody,
zúčastňuje sa na pripomienkovom konaní pri príprave
iných všeobecne záväzných právnych predpisov a
materiálov predkladaných na rokovanie vlády
Slovenskej republiky, pripravuje a vydáva interné
predpisy, zabezpečuje, metodicky usmerňuje a
kontroluje jednotnú aplikáciu všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných predpisov v zbore.
Jedná sa o jedinú organizáciu na Slovensku založenú
zo zákona, ktorá v zmysle zákona č. 475/2005 Z. z. o
výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení
neskorších predpisov zabezpečuje výkon väzby a výkon
trestu odňatia slobody. Príjemca “de iure” a “de facto”
má monopolné postavenie na implementáciu aktivít
projektu. Okrem toho projekt priamo nadväzuje na
stratégiu OP ĽZ, Investičná priorita 4.1 „Aktívne
začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké
príležitosti
a
aktívnu
účasť
a
zlepšenie
zamestnateľnosti“, špecifický cieľ – 4.1.1 „Zvýšenie
účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v
spoločnosti vrátane trhu práce“. Jedná sa o zlepšenie
možnosti prístupu na trh práce a prístupu k službám ľudí
ohrozených v riziku chudoby alebo sociálneho
vylúčenia. Je to možné zavedením nástrojov priamej
podpory, ako aj zvyšovaním dostupnosti a kvality
služieb. Súčasná situácia si vyžaduje zlepšenie sociálnej
infraštruktúry
penitenciárnej
a postpenitenciárnej
starostlivosti
a
ďalších
nástrojov
pomoci
prostredníctvom preventívnych opatrení a podporou
komplexného a holistického prístupu v riešení situácie
ľudí s viacnásobným znevýhodnením. Aktivity sa budú
zameriavať na vytváranie možností lepšieho uplatnenia
sa ľudí ohrozených rizikom chudoby alebo sociálneho
vylúčenia s cieľom znížiť riziká opakovaného páchania
trestnej činnosti. Obmedzí sa vznik možných krízových
situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa
z väzenia a zlepší sa ich uplatnenie na trhu práce po ich
prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Jedinečnosť
tiež spočíva v kontinuálnosti a komplexnosti - klienti do
programu vstupujú v čase pobytu vo výkone trestu a
práca s nimi kontinuálne pokračuje i po ich prepustení.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej

Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).
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stráže v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody
a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 368/2008
Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia
slobody;
Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti SR č. 437/2006 Z. z., ktorou
sa vydáva Poriadok výkonu väzby;
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
a Železničnej polície.
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
00212008

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera
Partnerom národného projektu (ďalej len „NP“) bude
národného projektu (ak relevantné)3
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len
„Ústredie PSVR“), ktorého kompetencie a úlohy
vyplývajú z osobitných predpisov, akými sú najmä
zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v
oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 453/2003 Z.
z.“) a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 305/2005 Z. z.“).
Ciele a aktivity NP sú zamerané na zníženie rizík
sociálneho vylúčenia a zvýšenie kompetencií osôb vo
výkone trestu odňatia slobody pri uplatnení sa na trhu
práce a na zníženie rizík opakovaného páchania trestnej
činnosti, ako aj na obmedzení vzniku možných
krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb
vracajúcich sa z väzenia.
Ústredie PSVR v oblasti sociálnych vecí vykonáva
štátnu správu na úseku :
 štátnych sociálnych dávok
 sociálnej pomoci
 poradensko-psychologických služieb
 sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately
V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu
v nasledovných oblastiach:
 evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich
zamestnanie
 evidencia voľných pracovných miest
 sprostredkovanie vhodného zamestnania
 poskytovanie poradenských služieb
 vzdelávanie a príprava pre trh práce
 implementácia aktívnych opatrení na trhu práce
 zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie
Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
3
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osobitných skupín občanov
prípravy
a
realizácie
projektov
spolufinancovaných z Európskeho sociálneho
fondu

Na základe týchto činností práve Ústredie PSVR ako
partner NP môže z dôvodu stanovených kompetencií
a úloh upravených najmä v zákone č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť
aktuálne informácie o trhu práce a stave na trhu práce
s ohľadom na schopnosti a možnosti odsúdených,
uplatnenie sa na trhu práce, komunikáciu a prípravu
blízkych osôb odsúdených na ich návrat z výkonu trestu
odňatia slobody, ako aj pomoc pri vybavovaní
resocializačného príspevku.
Jedná sa o úlohy, ktoré Ústrediu vyplývajú
z legislatívne stanovených kompetencií, v čom spočíva
jedinečnosť výberu partnera NP.
Zapojenie partnera do NP je nevyhnutným
predpokladom úspešnej implementácie NP.
Východiskové koncepčné a strategické dokumenty:
 Zákon č. 453/2003 Z. z. orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a jeho novelizácia v
podobe zákona č. 573/2005
 Charta základných práv Európskej únie
 Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné
protokoly
 Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa
 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím, ktorý pre SR nadobudol platnosť
25. júna 2010
Kritériá pre výber partnera 4
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom základe?
Obchodné meno/názov

Z dôvodu nutnosti napĺňania zákonom stanovených úloh
(osobitne úlohy vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z.
z., §18 a §19)
Partner nemá monopolné postavenie - postavenie
partnera vychádza z právnej úpravy.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v
prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
4
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Špitálska 8, 812 67 Bratislava
30794536

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte
Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania
zmluvy o NFP s prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia
realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie projektu
v mesiacoch
6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

04/2018
2/2018
2/2018
50

11 425 000
11 425 000
0

7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo
súvisia s realizáciou NP:
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP
(štatistiky, analýzy, štúdie,...):
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady
predchádzajúcich NP (ak relevantné):
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych
problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že
v projekte je zapojený aj partner)
Osoby nachádzajúce sa vo výkone trestu odňatia slobody (ďalej len „väzni“) sú rovnako ako iné
osobitne zraniteľné a rizikové skupiny vystavení vyššiemu riziku chudoby a sociálnemu vylúčeniu v
porovnaní s majoritnou populáciou. Dôvodom sú faktory vychádzajúce z povahy väzenských zariadení,
t. j. vynúteného vylúčenia (izolácie) väzňov zo sociálnych sietí (spoločnosti) a interakcie s jej členmi.
Vynútené sociálne vylúčenie počas výkonu trestu odňatia slobody (najmä pri dlhodobých trestoch)
spôsobuje stratu sociálneho zázemia, stratu pracovnej motivácie a spolu so subjektívnymi faktormi,
nereálnymi očakávaniami a diskrimináciou na trhu práce vytvára prekážku plnohodnotnému začleneniu
sa do spoločnosti po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Ohrozenie sociálnym vylúčením je u
bývalých väzňov znásobené subjektívnym faktormi ako nízky stupeň vzdelania (k 31. decembru 2016
bolo vo výkone trestu odňatia slobody 4244 negramotných osôb, osôb s neúplným základným
vzdelaním a osôb bez stredoškolského vzdelania - 50 % celkovej väzenskej populácie, čo predstavuje
nárast o 296 osôb oproti predchádzajúcemu roku - zdroj Štatistická ročenka ZVJS za rok 2016),
absencia pracovných návykov pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody (k 31. decembru 2016
bolo vo výkone trestu odňatia slobody 4147 osôb bez predchádzajúcich pracovných skúseností – 48 %
celkovej väzenskej populácie - zdroj Štatistická ročenka ZVJS za rok 2016), bezdomovectvo pred
nástupom do výkonu trestu odňatia slobody (podľa výstupov z informačného systému ZVJS - Evidencia
obvinených a odsúdených, bolo k 20. decembru 2017 vo výkone väzby a trestu odňatia slobody 1141
bezdomovcov, t. j. osôb, ktorých trvalý pobyt bol evidovaný na obec), alebo príslušnosť k
marginalizovaným skupinám (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 206 osôb).
Prepustením z výkonu trestu odňatia slobody (najmä pri dlhodobých trestoch) na odsúdených pôsobia
ďalšie negatívne faktory - strata sociálneho zázemia (strata kontaktov s blízkymi osobami - odsúdený
5

V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.
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má pocit, že nikam nepatrí, neexistuje nikto kto by ho akceptoval, prevažne alebo väčšinou sú
akceptovaní len skupinou s rovnakým osudom, životnou skúsenosťou); nedostatok financií a pracovnej
motivácie (závisí od dĺžky pobytu vo väzení, alebo neakceptovaním zo strany spoločnosti po návrate z
väzenia); nereálne očakávania (snaha o "dobehnutie" všetkého čo bolo vo výkone trestu odňatia slobody
obmedzené a zakázané, čím hrozí po prepustení riziko k násilnostiam pod vplyvom alkoholu, alebo
iných omamných alebo psychotropných látok). Odstraňovanie kumulovaných rizikových faktorov
opakovaného sociálneho zlyhania a sociálneho vylúčenia je v súčasnosti rozdelené na obdobie výkonu
trestu odňatia slobody (tzv. penitenciárna starostlivosť zabezpečovaná Zborom väzenskej a justičnej
stráže) a obdobie po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (tzv. postpenitenciárna starostlivosť
zabezpečovaná sociálnymi kurátormi/neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb). Ukazuje sa
však, že koncepcia oddeleného zabezpečenia penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti nie je
efektívna – resocializácia vo výkone trestu odňatia slobody je narušená vzťahom nadriadenosti
a podriadenosti jej subjektov a po prepustení zlyháva na schopnosti vybudovať vzťah s klientom, ktorý
by viedol k cielenej práci s pri riešení sociálnych problémov (postpenitenciárna starostlivosť je totiž
založená na dobrovoľnej účasti klientov, ktorá z ich strany končí získaním resocializačného príspevku –
v roku 2016 bol resocializačný príspevok poskytnutý v 3 647 prípadoch). Od 1. januára 2014 boli
vytvorené legislatívne predpoklady na zriadenie spojovacích mostíkov penitenciárnej a
postpenitenciárnej starostlivosti - výstupných oddielov v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.
Zriadením výstupného oddielu sa osobám, ktoré boli vo výkone trestu odňatia slobody spravidla viac
ako tri roky, a tiež odsúdeným, ktorým treba pomôcť pri vytváraní priaznivých podmienok na
samostatný spôsob života, vytvoria v období najmenej dvoch mesiacov pred očakávaným termínom
prepustenia podmienky a modelové situácie, ktorým budú po skončení výkonu trestu odňatia slobody
čeliť. V národnom projekte chceme nadviazať na vytvorené legislatívne možnosti a uplatňovať
integrovaný model pre prípravu cieľovej skupiny na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody a na to
nadväzujúci pobyt na slobode, vytvoriť podmienky pre zlepšenie schopností ohrozených jednotlivcov
zvládnuť integráciu do spoločnosti a zabezpečiť dostupnosť poradenských služieb počas výkonu trestu
odňatia slobody, vo výstupnom oddiele a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.
Tento model je možné naplniť:
1. spoločnou činnosťou orgánov Zboru väzenskej a justičnej stráže a sociálnych kurátorov pri
individuálnej práci s odsúdenými počas výkonu trestu odňatia slobody, u ktorých na základe výsledkov
vybudovanej psychologickej a sociálnej diagnostiky existuje predikcia sociálneho zlyhania,
2. sprevádzaním prepustených odsúdených ohrozených sociálnym vylúčením sociálnymi kurátormi,
ktorí im pomôžu komunikovať s inštitúciami, orientovať sa na trhu práce, riešiť bývanie, sociálne
vzťahy,
3. prácou s blízkymi osobami odsúdených nachádzajúcich sa v nepriaznivej sociálnej situácii,
4. zavedením štandardizovaných resocializačných programov vedúcich k získaniu, obnove alebo
posilneniu kľúčových kompetencií potrebných k sociálnemu začleneniu a schopnosti samostatne riešiť
svoje problémy po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (napr. resocializačný kurz finančnej
gramotnosti, resocializačný kurz digitálnej gramotnosti, resocializačný kurz komunikačných zručností),
5. zrozumiteľnosťou informačno-poradenských služieb v prípadoch osobitných skupín odsúdených.
Realizáciou aktivít projektu sa posilnia sociálne kompetencie cieľových skupín, zvýši sa ich motivácia
nájsť uplatnenie na trhu práce a aktívne riešiť svoju životnú situáciu spoločensky prijateľným
spôsobom. Účastníci aktivít budú schopní integrovať sa do spoločnosti správnym využitím svojich
schopností a zručností. Pre spoločnosť je významné to, že sa zabezpečí lepšia účinnosť platnej
legislatívy, prepojenosť a kooperácia zodpovedných inštitúcií tak, aby bol jedinec schopný viesť riadny
život občana bez nevhodných foriem správania a návykov a predovšetkým, aby sa vyhol recidíve.
Administratívna kapacita žiadateľa a partnera/partnerov:

Projektový manažér

Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kvalifikačná požiadavka
policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie,
preukázateľná skúsenosť s realizáciou min. 2 projektov na národnej,
resp. medzinárodnej úrovni;
alebo
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zloženie skúšky Prince 2
Foundation alebo ekvivalent, preukázateľná skúsenosť s realizáciou
min. 2 projektov na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.
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Finančný manažér

Odborný asistent projektového a
finančného manažéra

Hlavný administratívny pracovník
ZVJS

Odborný administratívny pracovník
ZVJS

Odborný asistent ZVJS
Asistent odborného adm. pracovníka
ZVJS
Manažér pre monitorovanie a
vyhodnocovanie
Manažér metodického riadenia VVT

Expert pre právne náležitosti

Koordinátor vzdelávania klientov

Expert pre náležitosti IKT

Pedagóg metodik

Psychológ
Sociálny pracovník
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Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kvalifikačná požiadavka
policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie,
preukázateľná skúsenosť s realizáciou min. 2 projektov na národnej,
resp. medzinárodnej úrovni;
alebo
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zloženie skúšky Prince 2
Foundation alebo ekvivalent,preukázateľná skúsenosť s realizáciou
min. 2 projektov na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kvalifikačná požiadavka
policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie,
preukázateľná skúsenosť s realizáciou min. 1 projektu na národnej,
resp. medzinárodnej úrovni;
alebo
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,zloženie skúšky Prince 2
Foundation alebo ekvivalent, preukázateľná skúsenosť s realizáciou
min. 1 projektu na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, kvalifikačná požiadavka
policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie,
preukázateľná skúsenosť s realizáciou min. 1 projektu na národnej,
resp. medzinárodnej úrovni;
alebo
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,zloženie skúšky Prince 2
Foundation alebo ekvivalent, preukázateľná skúsenosť s realizáciou
min. 1 projektu na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Odborná prax min. 2 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednom z odborov: učiteľstvo,
pedagogika, andragogika, sociológia, psychológia, sociálna práca,
právo, ochrana osôb a majetku. Odborná prax min. 2 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo. Odborná prax
min. 2 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednom z odborov: učiteľstvo,
pedagogika, andragogika, sociológia, psychológia, sociálna práca,
právo, ochrana osôb a majetku. Odborná prax min. 1 rok.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore so zameraním na
informačné technológie
alebo
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odborná prax min. 2 roky v
informačno-komunikačných technológiách.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednom z odborov učiteľstvo,
pedagogika, špeciálna padagogika, filozofia, etika, andragogika,
estetika, sociológia, psychológia alebo sociálna práca. Odborná prax
minimálne 4 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednom z odborov učiteľstvo,
pedagogika, andragogika, sociálna práca; alebo vysokoškolské
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vzdelanie II. stupňa a odborná prax min. 1 rok.

Pedagóg 1

Pedagóg 2

Lektor / špecialista senior
Lektor / špecialista senior – dohoda
o vykonaní práce, resp. dohoda
o pracovnej činnosti
Lektor / špecialista junior

Lektor / špecialista junior – dohoda
o vykonaní práce, resp. dohoda
o pracovnej činnosti

Vysokošpecializovaný odborník špecialista
Lektor / špecialista IKT senior

Lektor / špecialista IKT junior

Sociálny pracovník (sociálny kurátor)

Manažér metodického riadenia
UPSVR

Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednom z odborov: učiteľstvo,
pedagogika, špeciálna padagogika, filozofia, etika, andragogika,
estetika, sociológia, psychológia alebo sociálna práca. Prax v odbore
minimálne 2 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednom z odborov: učiteľstvo,
pedagogika, špeciálna padagogika, filozofia, etika, andragogika,
estetika, sociológia, psychológia alebo sociálna práca. Prax v odbore
minimálne 2 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie 3 stupňa a min. 5 rokov praxe v odbore.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie 2 stupňa, kvalifikačná požiadavka
policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie. Odborná
prax min. 3 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie 2 stupňa. Prax v odbore min. 2 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v jednom z odborov učiteľstvo,
pedagogika, andragogika, sociálna práca, psychológia;
alebo
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odborná prax min. 1 rok; alebo
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, kvalifikačná požiadavka
policajného vzdelania: špecializované policajné vzdelanie.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie 3 stupňa. Prax v odbore min. 10 rokov.
Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Odborná prax min. 2 roky.
Kvalifikačný predpoklad:
 stredoškolské vzdelanie a odborná prax v IKT malých a stredných
organizáčných zložkách min. 2 roky;
alebo
 vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v oblasti IKT.
Kvalifikačný predpoklad:
 kvalifikačné požiadavky podľa § 93 zákona č. 305/2005 Z. z. a
odborná spôsobilosť/prax minimálne 3 ročná prax s vykonávaním
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane
metodickej činnosti v oblasti výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Kvalifikačný predpoklad:
 Vysokošolské vzdelanie 2. stupňa a preukázateľná skúsenosť s
výkonom metodického riadenia v projekte financovanom zo zdrojov
EÚ;
alebo
 vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, preukázateľná skúsenosť s
výkonom metodického riadenia v projektoch financovaných zo
zdrojov EÚ a odborná prax min. 2 roky.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k
dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)

Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho
vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce.
9. Očakávaný stav a merateľné ciele
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V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti
pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné
údaje.
Projektové
ukazovatele
musia
byť
definované
tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít
za požadované výdavky dosiahne. 6
Cieľ národného
projektu

Merateľný
ukazovateľ

Indikatívna cieľová
hodnota

Aktivita
projektu

Súvisiaci programový
ukazovateľ7

Počet projektov
Počet projektov
zameraných na
zameraných na
verejné správy, alebo
verejné správy, alebo
Podpora
sociálne služby na
1
1
sociálne služby na
komplexného a
vnútroštátnej,
vnútroštátnej,
holistického prístupu
regionálnej a miestnej
regionálnej a miestnej
k riešeniu situácie
úrovni
úrovni
ľudí viacnásobne
znevýhodnených za
Počet vypracovaných
účelom ich
nových,
uplatnenia na trhu
inovatívnych,
práce a sociálneho
systémových opatrení
12
1
N/A
začlenenia do
(Resocializačné a
spoločnosti.
výchovné
vzdelávacie
programy)
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)
Cieľ národného
projektu
Vytvorenie
prierezového
zoskupenia
prijímateľa, partnerov
a zástupcov
mimovládneho
sektora na
koordináciu príprav a
odbornej
implementácie
projektu, hodnotenie
vypracovaných
programov a
nástrojov
plnohodnotného
sociálneho
začleňovania
odsúdených.
Vytvorenie
inovatívnych
systémových opatrení
zameraných na
integrovaný prístup k
odsúdeným a ich
najbližšiemu okoliu v
10 výstupných
oddieloch ústavov na
výkon trestu odňatia
slobody.

Ukazovateľ

Indikatívna cieľová
hodnota

Riadiaci výbor

1

Výstupný oddiel

10

Informačné kiosky
(prevedenie tzv.
antivandal),
Intranetová stránka
obsahujúca základné
informačnoporadenské služby
poskytované
prepúšťaným
odsúdeným

Aktivita projektu

1

N/A

1

N/A

10

1

N/A

1

1

N/A

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
7
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
6
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Zavedenie
štandardizovaných
resocializačných a
výchovných
vzdelávacích
programov vedúcich
k získaniu, obnove
alebo posilneniu
kľúčových
kompetencií
potrebných k
sociálnemu
začleneniu a
predchádzaniu
recidíve.

Práca s odsúdenými s
viacnásobným
znevýhodnením –
cudzincami,
gramotnými osobami
inej ako slovenskej
národnosti
a negramotnými
osobami.

Nástroj (v systémovej
elektronickej alebo
tlačovej forme) na
diferenciáciu
odsúdených a
identifikáciu
„rizikových“ skupín
odsúdených, ktorí sa
po prepustení ocitnú
v hmotnej a sociálnej
núdzi, resp.
odsúdených s rizikom
opakovaného
sociálneho zlyhania
Štandardy
informačnoporadenských služieb
pre jednotlivé
skupiny odsúdených
(v systémovej
elektronickej alebo
tlačovej forme)
Metodika prípravy a
hodnotenia
individuálneho
akčného plánu
sociálneho začlenenia
(v systémovej
elektronickej alebo
tlačovej forme)
Systém minimálnych
štandardov kvality a
obsahová štruktúra
šiestich
resocializačných a
výchovných
vzdelávacích
programov pre
budúcich verejných a
neverejných
poskytovateľov
služieb
Systém akreditačného
konania resp. inej
formy štandardizácie
Počet osôb, ktoré
využili nové,
inovatívne služby
alebo opatrenia na
vykonávanie služieb
sociálneho začlenenia
Preklad normostrana
(dokumenty
poskytujúce základné
informácie na
začiatku výkonu
trestu odňatia
slobody, v jeho
priebehu a pred
prepustením)
Modul - kurz
slovenského jazyka

MPSVR SR
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1

1

N/A

1

1

N/A

1

1

N/A

1

1

N/A

1

1

N/A

3200

1

N/A

500

1

N/A

15

1

N/A
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Modul – kurz v
elementárnej
komunikačnej a
15
1
numerickej
gramotnosti
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.
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N/A

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa9

Počet projektov zameraných na verejné správy, alebo sociálne služby na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni

Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

Evidencia údajov v rámci informačného systému ZVJS,
Monitorovacie správy, ITMS 2014+

Názov merateľného
ukazovateľa10

Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení

Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

Evidencia údajov v rámci informačného systému ZVJS,
Monitorovacie správy, ITMS 2014+

Názov merateľného
ukazovateľa11

Počet zavedených nových, inovatívnych, systémových opatrení, politík 12
mesiacov po ich prijatí

Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

Evidencia údajov v rámci informačného systému ZVJS,
Monitorovacie správy, ITMS 2014+ , karta účastníka

Názov merateľného
ukazovateľa12

Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na
vykonávanie služieb sociálneho začlenenia

Akým spôsobom sa budú
získavať dáta?

Evidencia údajov v rámci informačného systému ZVJS,
Monitorovacie správy, ITMS 2014+ , karta účastníka

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

11. Očakávané dopady
Zoznam
prínosov
a
prípadných
pre jednotlivé cieľové skupiny
Dopady

Zníženie rizík sociálneho vylúčenia a
zvýšenie kompetencií pri uplatnení sa na
trhu práce tak, aby bol jedinec schopný
viesť riadny život občana bez
nevhodných foriem správania a návykov
a predovšetkým, aby sa vyhol recidíve.

Vytvorený, implementovaný a
evaluovaný integrovaný prístup
penitenciárnej a postpenitenciárnej

iných

dopadov,

Cieľová
skupina (ak
relevantné)
marginalizova
né skupiny,
vrátane Rómov
jednotlivci
alebo skupiny
ohrozené
diskrimináciou
, chudobou
alebo
sociálnym
vylúčením
zamestnanci
vykonávajúci
politiky a

ktoré

sa

dajú

očakávať

Počet13

3200

30

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a
jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
9
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
10
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
11
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
12
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
13
Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
8
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starostlivosti
(zavedenie jednotných postupov,
spoločné vzdelávanie, tvorba metodík,
spoločných východísk pre prepojenie
informačných systémov, tvorba
resocializačných a výchovných
vzdelávacích programov a i. pre 10
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opatrenia v
oblasti
prevencie
diskriminácie a
/ alebo
sociálneho
začlenenia vo
verejnom aj
neverejnom
sektore

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

12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Predkladaný projekt plánuje byť realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorá sa člení na 5
podaktivít.

Podaktivita 1.1.
Riadiaci výbor
Riadiaci výbor bude poradný a iniciatívny orgán prijímateľa. Úlohou riadiaceho výboru bude najmä
vykonávať dohľad nad smerovaním implementácie národného projektu a schvaľovať odborné
dokumenty vytvorené v projekte. Riadiaci výbor bude zasadať podľa potreby, najmenej však raz za šesť
mesiacov. Riadiaci výbor bude uznášaniaschopný, ak bude prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Závery riadiaceho výboru budú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
Konkrétne úlohy a detailný spôsob rokovania riadiaceho výboru budú určené v štatúte riadiaceho
výboru, ktorý nadobúda účinnosť dňom podpisu štatutárneho zástupcu prijímateľa a partnera/partnerov
národného projektu.
Podaktivita 1.2.
Informačno-poradenské služby vo výstupnom oddiele
V rámci podaktivity bude v desiatich ústavoch realizovaný komplex vzájomne podmienených
stavebno-technických opatrení, personálnych opatrení, metodických činností, vzdelávania a
tvorby nástrojov IKT. Výstupy podaktivity budú vzhľadom na osobitosti jednotlivých typov ústavov
odrážať základné odlišnosti sociálneho začleňovania rôznych skupín odsúdených z pohľadu pohlavia
(muži – ženy), veku (dospelí – mladiství), dĺžky trestu odňatia slobody (krátkodobé tresty - dlhodobé
tresty), charakteru spáchaného trestného činu a bezpečného výkonu trestu (odsúdení v minimálnom –
strednom – maximálnom stupni stráženia). Do výstupného oddielu budú najmenej dva mesiace pred
očakávaným termínom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody umiestnení (ubytovaní) odsúdení,
s cieľom pripraviť ich na podmienky po prepustení z výkonu trestu - poskytnúť im potrebné informácie
a praktické zručnosti uľahčujúce návrat do života po prepustení z výkonu trestu.
Priestory každého výstupného oddielu budú pozostávať z :
- minimálne jednej viacúčelovej miestnosti (určenej na vzdelávacie aktivity, iné skupinové formy práce
a voľnočasové aktivity);
- takého počtu izieb odsúdených, ktorý zodpovedá kapacite výstupného oddielu;
- miestnosti na realizáciu individuálnej formy práce (individuálne pohovory, individuálne sociálne
poradenstvo, psychoterapia a pod.).
Priestory výstupného oddielu budú vybavené podľa materiálnych štandardov, ktoré na základe
výstupov podaktivity schválil riadiaci výbor tak, aby umožňovali nielen poskytovanie informačnoporadenských služieb, ale slúžili aj k získaniu (rozvoju) samoobslužných zručností (bežné domáce
zručnosti a pod.). Stavebno-technická a materiálna príprava priestorov výstupných oddielov bude
prebiehať s využitím zručností a práce odsúdených, ako nástroja výchovného pôsobenia a organizácie
odsúdených do činností pre všeobecný rozvoj ich osobnosti, čím sa zároveň prehĺbia ich odborné
pracovné zručnosti v súlade s účelom trestu vo vzťahu k jeho resocializačnej funkcii.
Informačno-poradenské služby budú vo výstupnom oddiele poskytovať spravidla interní zamestnanci
ústavov (v každom výstupnom oddiele 1 sociálny pracovník a 1 psychológ) a interní zamestnanci
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (v každom výstupnom oddiele 1 sociálny pracovník (sociálny
kurátor)). Náplňou ich činnosti bude najmä:
- zatriediť odsúdených z pohľadu schopností a možností sociálneho začlenenia, uplatnenia sa na trhu
práce a predikcie sociálneho zlyhania (rizika opakovaného páchania trestnej činnosti) a identifikovať
„rizikové“ skupiny pre ďalšiu prácu,
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- poskytovať odsúdeným diferencovaným spôsobom (podľa predchádzajúceho zatriedenia) informácie o
trhu práce a aktuálnom stave na trhu práce (ako a kde si hľadať zamestnanie, ako využívať informačný
kiosk, ako si napísať životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, aké sú podmienky a postup pri
prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a pod.), o službách poskytovaných ÚPSVR (napr.
evidencia uchádzačov o zamestnanie, resocializačný príspevok), o spôsobe, význame a formách
komunikácie s ostatnými štátnymi orgánmi (Sociálna poisťovňa, probačný a mediačný úradník a pod.),
o možnostiach prístupu k sociálnym službám po prepustení (napr. možností ubytovania) a pod.,
- vypracovávať v spolupráci s odsúdenými (spravidla zatriedenými do príslušnej „rizikovej“ skupiny)
písomný dokument – „Individuálny akčný plán sociálneho začlenenia“ - určujúci individuálne opatrenia
vychádzajúce z jeho sociálnej situácie po prepustení, postup a časový harmonogram plnenia opatrení
sociálneho začleňovania pred a po prepustení,
- pripravovať blízke osoby odsúdených na ich návrat z výkonu trestu odňatia slobody (predovšetkým
eliminovať nereálne očakávania a akceptáciu nových sociálnych rolí a pod.),
- učiť odsúdených základným samoobslužným zručnostiam a sebarealizácii v oblasti prípravy stravy
(napr. schopnosť uvariť si jednoduché jedlo), hygieny a čistenia bielizne, odevov a iných výrobkov
(napr. schopnosť oprať si a ožehliť si osobné veci), informačných technológií (napr. schopnosť pracovať
s počítačom) a zmysluplnému tráveniu voľného času (napr. riešiť činnosti, ktoré boli počas výkonu
trestu odňatia slobody odsúdenému zabezpečené „automaticky“) a pod..
Vo výstupnom oddiele budú môcť odsúdení samostatne a bez časového obmedzenia využívať
informačné kiosky (uzatvorené – tzv. antivandal) s viacerými modulmi. Odsúdeným budú formou voľne
prístupnej a pravidelne aktualizovanej intranetovej stránky prístupné základné informačno-poradenské
služby aj mimo aktivít organizovaných vo výstupnom oddiele (teda kedykoľvek vo voľnom čase).
Okrem „bezpečného internetu“ bude môcť odsúdený prostredníctvom informačného kiosku získať
ďalšie informácie napríklad o aktuálnej ponuke vzdelávacích aktivít v ústave, časovom rozvrhu dňa,
ústavnom poriadku a pod.
Podaktivita 1.3.
Resocializačné vzdelávacie programy
V rámci podaktivity bude spracovaný návrh minimálnych štandardov kvality resocializačných a
výchovných vzdelávacích programov ako i obsahová štruktúra cca šiestich špecifických
resocializačných a výchovných vzdelávacích programov (s prislúchajúcimi merateľnými a overiteľnými
kritériami), ktorý bude predložený na schválenie riadiacemu výboru (napr. kurz finančnej gramotnosti,
kurz komunikačných zručností, intervenčný program pre prácu s páchateľmi násilia na ženách a pod.).
V súlade s princípom profesionálnej kompetencie bude môcť resocializačný alebo výchovný vzdelávací
program vykonávať verejný alebo neverejný poskytovateľ, ktorý bude spĺňať schválené minimálne
štandardy.
Bude spracovaný návrh systému akreditačného konania resp. inej formy štandardizácie, teda
navrhnutie systému pravidiel, kritérií a kontrolných mechanizmov na hodnotenie naplnenia
zadefinovaných štandardov konkrétneho poskytovateľa resocializačného alebo výchovného
vzdelávacieho programu. Po schválení návrhu systému štandardizácie riadiacim výborom sa zrealizuje
fáza pilotného overovania systému štandardizácie resocializačných a výchovných vzdelávacích
programov - fyzickým a právnickým osobám sa umožní požiadať o udelenie pilotnej „akreditácie“ resp.
inej formy štandardizácie (počas trvania národného projektu) na príslušný resocializačný a výchovný
vzdelávací program. Oslovenie subjektov, ktoré sa vo všeobecnosti venujú výchovným vzdelávacím
programom, s ponukou zúčastniť sa pilotnej štandardizácie bude prebiehať individuálne, resp. na
konferencii prezentujúcej minimálne štandardy kvality a systém štandardizácie. Zabezpečí sa realizácia
štandardizovaných resocializačných a výchovných vzdelávacích programov. Súbežne bude prebiehať
hodnotenie pilotného overovania minimálnych štandardov kvality programov.
Podaktivita 1.4.
Osobitné skupiny odsúdených
Jazyková bariéra predstavuje nielen zásadný problém v procese zaobchádzania s osobou, ktorá
neovláda slovenský jazyk, ale v súbehu s nedostatkom rodinných väzieb a kontaktu s vonkajším svetom
je rizikovým faktorom pri sociálnej reintegrácii osôb prepustených z výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody. Viacnásobným znevýhodnením sú postihnutí aj odsúdení, ktorí nemajú elementárnu
(bázovú) komunikačnú a numerickú gramotnosť (nevedia čítať, písať a počítať). V rámci tejto
podaktivity sa budú realizovať tri skupiny opatrení:
- preklad približne 500 normostrán dokumentov poskytujúcich základné informácie na začiatku výkonu
trestu odňatia slobody, v jeho priebehu a pred prepustením napr. do rómčiny, vietnamčiny, ukrajinčiny,
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maďarčiny, rumunčiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny a ďalších vybraných cudzích jazykov
(podľa počtu odsúdených cudzincov);
- realizácia modulárnych kurzov Slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako
slovenskej národnosti, ktoré neovládajú slovenský jazyk - kurz bude prebiehať v štyroch nezávislých
moduloch (A1,A2,B1,B2) a jeho cieľom je nadobúdanie základných komunikačných zručností v
slovenskom jazyku. Účastník kurzu získa počas 40 vyučovacích hodín kurzu (v každom module)
základnú schopnosť komunikácie prostredníctvom slovenského jazyka v rozsahu spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky. Vyučovanie bude zabezpečené spravidla internými
zamestnancami s využitím dostupnej odbornej literatúry (Krížom krážom - Slovenčina A1 až B2,
Cvičebnica), jazykových slovníkov (multijazyčný vreckový prekladač) a ďalších učebných pomôcok v
priestoroch pilotných ústavov. Realizácia kurzov bude prebiehať v mesiacoch máj 2018 až apríl 2021;
- vypracovanie metodiky (učebný plán a osnovy) vzdelávania dospelých osôb (vrátane dospelých so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami) v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti a
vzdelávanie podľa spracovanej metodiky. Metodika bude vypracovaná internými zamestnancami
prijímateľa v mesiacoch júl až november 2017 (v rozsahu 200 hodín). Po schválení metodiky riadiacim
výborom bude vzdelávanie dospelých osôb (vrátane dospelých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami)
v elementárnej komunikačnej a numerickej gramotnosti prebiehať v priestoroch pilotných ústavov
internými zamestnancami ústavov s využitím dostupnej odbornej literatúry a ďalších učebných
pomôcok.
Podaktivita 1.5.
Evaluácia projektu (aplikovaného inovatívneho a integrovaného prístupu a
resocializačných a výchovných programov)
Cieľom podaktivity je zabezpečiť nezávislé hodnotenie súčasného stavu poskytovaných informačnoporadenských služieb vo výstupnom oddiele a resocializačných vzdelávacích programov vo výkone
trestu odňatia slobody, overiť potenciál národného projektu (navrhovaných riešení a aktivít) naplniť
očakávané ciele a zhodnotiť systém riadenia procesu implementácie. Evaluačný proces bude rozdelený
na dva od seba nezávislé prístupy:
1. Hodnotenie projektu nezávislým subjektom – vypracovanie nezávislého hodnotenia (auditu/analýzy),
ktorým žiadateľ reflektuje pripomienku Monitorovacieho výboru pri schvaľovaní projektového zámeru
národného projektu (realizované dodávkou služby).
2. Hodnotenie projektu zainteresovanými stranami, ktorých výstupmi budú písomná evaluačná správa,
fotodokumentácia, evaluačná tabuľka a záverečný seminár.
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu
realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity

Aktivita 1
Resocializácia a aktívne
začlenenie občanov vo
výkone trestu odňatia
slobody do spoločnosti,
na trh práce a zlepšenie
ich prístupu k sociálnym
službám.

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou dosiahnutý
(podľa sekcie
Očakávaný stav)
Podpora
komplexného
a
holistického prístupu
k riešeniu situácie
ľudí
viacnásobne
znevýhodnených za
účelom ich uplatnenia
na trhu práce a
sociálneho začlenenia
do spoločnosti.

Spôsob realizácie
(žiadateľ a/alebo
partner)

Predpokladaný počet
mesiacov realizácie
aktivity

GR ZVJS – žiadateľ
48 mesiacov
ÚVTOS
Banská
Bystrica – Kráľová
ÚVV a ÚVTOS
Košice
ÚVTOS Hrnčiarovce
nad Parnou
ÚVV a ÚVTOS Ilava
ÚVTOS Košice –
Šaca
ÚVTOS a ÚVV
Leopoldov
ÚVTOS
Nitra
–
Chrenová
ÚVV a ÚVTOS
Prešov
ÚVTOS
pre
mladistvých Sučany
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ÚVTOS Želiezovce
ÚPSVaR SR
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za
peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza
minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak
príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj
určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov
v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako
aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania
uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.
Indikatívny rozpočet bol pripravovaný na základe kvalifikovaného odhadu metódami prieskumu
trhu, analýzou minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami (na základe ceny z VO
realizovaného z iného projektu s podobnými aktivitami), uzatvorených rámcových dohôd a na
základe kalkulácií cien v zmysle výnimky z postupu VO v zmysle § 1 ods. 3 písm. d) zákona č.
25/2006 Z. z. o VO - prostredníctvom zamestnávania odsúdených, ktoré vyplýva z pôsobnosti
ZVJS v súlade so zákonom č. 4/2001 Z. z. a zák. č. 475/2005 Z. z. a nasl.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné
zdôvodnenie
Predpokladané
Celková suma
finančné prostriedky
na hlavné aktivity
Aktivita 1
521 - Mzdové výdavky

903 - Paušálna sadzba
na ostatné výdavky
projektu (nariadenie
1304/2013, čl. 14 ods.
2)

Uveďte plánované vecné vymedzenie

Predstavuje valorizovanú cenu práce, CCP určená
ako priemerná hodnota za predchádzajúce obdobie s
valorizáciou podľa indexácie miezd Štatistického
úradu pre odvetvie "Verejná správa a obrana, povin.
sociálne zabezpečenie" a v zmysle zák. č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe policajtov, pozostávajúca zo
zložiek funkčný plat, rizikový príplatok, hodnostný
príplatok, prídavok za výsluhu rokov, osobný
7 129 888 príplatok, príplatok za riadenie, odmena, príplatok
za nerovnomernosť času služby; a v zmysle zák. č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pozostávajúca zo zložiek tarifný plat, trieda, osobný
príplatok, riadiaci príplatok, odmena; v súlade s
politikou odmeňovania organizácie a interných
predpisov.
Prenájmy priestorov a techniky, príprava a tlač
odborných
výstup.
materiálov,
kancelárske
zariadenie pracovných staníc, kancelárske potreby a
2 352 862
bežný spotr. materiál, zariadenie pre vzdelávanie,
vzdelávacie potreby, cestovné náhrady a PHM,
telekom. poplatky, poštovné, energie.
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Hlavné aktivity
SPOLU
Predpokladané
finančné prostriedky
na podporné aktivity
521 - Mzdové výdavky

903 - Paušálna sadzba
na ostatné výdavky
projektu (nariadenie
1304/2013, čl. 14 ods.
2)
Podporné aktivity
SPOLU
CELKOM

MPSVR SR

Príloha č. 5.4 1.1

9 482 750

Predstavuje valorizovanú cenu práce, CCP určená
ako priemerná hodnota za predchádzajúce obdobie s
valorizáciou podľa indexácie miezd Štatistického
úradu pre odvetvie "Verejná správa a obrana, povin.
sociálne zabezpečenie" a v zmysle zák. č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe policajtov, pozostávajúca zo
zložiek funkčný plat, rizikový príplatok, hodnostný
príplatok, prídavok za výsluhu rokov, osobný
1 460 338 príplatok, príplatok za riadenie, odmena, príplatok
za nerovnomernosť času služby; a v zmysle zák. č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pozostávajúca zo zložiek tarifný plat, trieda, osobný
príplatok, riadiaci príplatok, odmena; v súlade s
politikou odmeňovania organizácie a interných
predpisov.
Prenájmy priestorov a techniky, kancelárske
zariadenie pracovných staníc, kancelárske potreby a
481 912 bežný spotr. materiál, cestovné náhrady a PHM,
informovanosť a publicita, telekom. poplatky,
poštovné, energie.
1 942 250
11 425 000 €

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného
nariadenia).
Žiadateľ deklaruje, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti, t. j. nenahrádza verejné alebo
ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?
Áno, v národnom projekte bude využitý zjednodušený spôsob vykazovania výdavkov formou
uplatnenia paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2).
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné14 typy projektov.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
uskutočniteľnosti15 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
dostupná na internete , uveďte jej

nie
N/A

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.
15
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
14
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názov a internetovú adresu, kde je
štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti
nie je dostupná na internete, uveďte
webové sídlo a termín, v ktorom
predpokladáte jej zverejnenie
(mesiac/rok)

N/A

Vypracoval: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

