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Zámer národného projektu 

Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie 

v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine 
v zmysle  § 26 zákona o príspevku z EŠIF a kapitoly 3.4.1 Národné projekty systému riadenia EŠIF  

na programové obdobie 2014-2020 

 

 

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy 

na predkladanie žiadostí o NFP?  

 

Dôvodmi realizácie projektu formou národného projektu je vecné zameranie projektu, charakter aktivít a 

dopad na celé územie SR. Ide o projekt, ktorý bude  realizovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky  ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov, vychádza 

z medzirezortného dokumentu Stratégia integrácie odídencov z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej 

republiky – opatrenie č. 10. Vychádza tiež z medzirezortného dokumentu Kontingenčný plán Slovenskej 

republiky pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na 

územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny pre 

obdobie október 2022 – marec 2023. 

 

Charakter tohto projektu priamo vylučuje realizáciu viacerých dopytovo orientovaných projektov, 

nakoľko sa jedná o vytvorenie jednotného metodického balíka, ktorý bude dosiahnutý vytvorením súboru 

metodických nástrojov ako inovatívneho prístupu pre zvyšovanie prevencie krízových situácií 

vznikajúcich pri integrácii odídencov z Ukrajiny v podmienkach SR.  

 
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 11 CARE-EFRR 

Investičná priorita   11.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké 

príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti  

Špecifický cieľ 11.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej 

agresie 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Trnavský samosprávny kraj  

Trenčiansky samosprávny kraj  

Nitriansky samosprávny kraj  

Banskobystrický samosprávny kraj  

Bratislavský samosprávny kraj 

Žilinský samosprávny kraj  

Prešovský samosprávny kraj  

Košický samosprávny kraj 

Identifikácia hlavných cieľových skupín 

(ak relevantné) 

Štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny 

Príklad hlavnej aktivity v zmysle OP ĽZ Predchádzanie krízovým situáciám a realizácia prevencie 

formou príkladov dobrej praxe, mentoringu a prezentácií  
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3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa národného 

projektu2  

Prijímateľom národného projektu bude Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

pretože zásadným spôsobom pracuje na integrácií 

odídencov z Ukrajiny do pracovného a sociálneho 

systému Slovenskej republiky. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu aktivít 

národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

Opatrenie 10 medzirezortného dokumentu Stratégie 

integrácie odídencov z Ukrajiny v podmienkach 

Slovenskej republiky menuje projekt Predchádzanie 

vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie 

v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine ako spôsob 

predchádzania krízovým situáciám v rámci poskytovania 

sociálnych služieb.  

 

V medzirezortnom Kontingenčnom pláne Slovenskej 

republiky pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti 

s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie 

Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou 

ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny sú spomenutí 

maloletí ako skupina s vysokou mierou ohrozenia. 

MPSVR SR priamo rieši situáciu tejto ohrozenej skupiny 

prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

a prostredníctvom centier pre deti a rodiny. Podobne 

odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR 

SR sa zásadným spôsobom podieľa na riešení situácie 

maloletých bez sprievodu odchádzajúcich z Ukrajiny.  

 

 

Obchodné meno/názov (aj názov sekcie 

ak relevantné) 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 

Sídlo Špitálska 4, 6, 8,  

816 43 Bratislava 

IČO 681156 
 

4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)3 

 

Kritériá pre výber partnera 4 - 

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

- 

Obchodné meno/názov  

Sídlo  

IČO  
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

                                                           
1 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. 
2 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).  
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek 

tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 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. 
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Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec  

pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte 

Mesiac/Rok 

1/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania 

zmluvy o NFP s prijímateľom  

1Q/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok  spustenia 

realizácie projektu  

1Q/2023 

Predpokladaná doba realizácie projektu 

v mesiacoch  

18 

 

6. Finančný rámec 

 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) 865 237,50 

Celkové oprávnené výdavky projektu 865 237,50 

Vlastné zdroje prijímateľa 0 

 

Kategórie 
regiónov 

Celkom                   
(v Eur) 

Zdroje EÚ 
(v Eur) 

Zdroje ŠR - 
spolufinancovanie 
oprávnenej časti 
projektu (v Eur) 

Zdroje ŠR -  
financovanie 

neoprávnenej časti 
projektu (v Eur) 

Použitie 
koeficientu     

pro-rata* 

MRR     

ÁNO / NIE** VRR     

Spolu  SR 865 237,50 865 237,50 0 0 
* vyplniť v prípade realizácie projektu v oboch kategóriách regiónov 

** ak NIE, je potrebné predložiť analýzu rozdelenia výdavkov na jednotlivé kategórie regiónov 

 

7.  Východiskový stav 

 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s 

realizáciou NP: 

 

Národný projekt Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku 

vojnových udalostí na Ukrajine vychádza z medzirezortného dokumentu Stratégia integrácie odídencov 

z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej republiky – opatrenie č. 10. Vychádza tiež z medzirezortného 

dokumentu Kontingenčný plán Slovenskej republiky pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti 

s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou 

ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny pre obdobie október 2022 – marec 2023. V nadväznosti na  

situáciu príchodu odídencov z Ukrajiny vláda SR vydala Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov 

na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. 

 

Na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 17. 3. 2022 bola zriadená 

pracovná skupina na vypracovanie stratégie integrácie odídencov a bolo uložené ministrovi práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR ministrovi hospodárstva SR, 

ministrovi dopravy a výstavby SR a ministrovi financií SR nominovať zástupcov za uvedené ministerstvá 

do pracovnej skupiny za účelom  vypracovania stratégie integrácie odídencov z Ukrajiny s cieľom ich 

začlenenia do sociálneho, školského systému, pracovného trhu a riešenia ich dlhodobého bývania. 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR splnomocnil riaditeľa odboru krízového manažmentu a 

bezpečnosti, aby vykonával všetky úkony, spojené s realizáciou úloh týkajúcich sa MPSVR SR v rámci 

realizácie "Stratégie integrácie odídencov z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej republiky".  

Vypracovaný dokument „Stratégia integrácie odídencov z Ukrajiny v podmienkach Slovenskej 

republiky“  sa zaoberá strategickým plánovaním a organizovaním podpory integrácie odídencov z 

Ukrajiny na Slovensku v oblastiach bývania, vzdelávania, podpory pri získavaní zamestnania, zdravotnej 

a sociálnej starostlivosti a prístupu k spravodlivosti.  Súčasťou dokumentu je kapitola 7.4 Sociálna pomoc 
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a starostlivosť, kde v opatrení č. 10 je uvedený NP Predchádzanie vzniku krízových situácií počas 

mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine. 

 
 

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP 

(štatistiky, analýzy, štúdie,...):   

Predchádzajúce štúdie nie sú k dispozícii, vzhľadom na novo vznikajúcu situáciu. Vychádzame zo 

štatistických údajov MPSVR SR, podľa ktorých vieme, že od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine 

vo februári 2022 do septembra 2022 prekročilo Slovensko-Ukrajinské hranice viac ako 820 tisíc 

odídencov. Za uvedené obdobie  o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) 

požiadalo z daného počtu temer 95 tisíc osôb. Približne 7000 odídencov je ubytovaných v štátom 

zriadených ubytovacích zariadeniach, dopyt po ubytovaní je však oveľa vyšší, zhruba na úrovní 10 000 

odídencov hľadajúcich bývanie. Kontingenčný plán očakáva príchod cca 600 000 odídencov z Ukrajiny 

počas zimných mesiacov, zároveň predpokladá, že približne 100 000 z nich na Slovensku ostane žiť 

a pracovať. Predpokladá sa teda celkový nárast počtu odídencov o 100 000. Aktuálne je na Slovensku 

približne 25 000 pracujúcich odídencov.  

V uvedenom časovom horizonte od februára do septembra 2022 bolo v zariadeniach sociálnych služieb 

zameraných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku umiestnených cca 200 

osôb a 250 osôb sa  stalo poberateľmi iných sociálnych služieb (napr. sociálnych služieb krízovej 

intervencie, sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, podporných služieb a iné.). V centrách pre 

deti a rodinu sa bolo umiestnených 178 maloletých bez sprievodu. V súčasnosti je reálny predpoklad, že 

uvedené počty budú ďalej narastať.  

Z prieskumu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“) vykonaného na 23 054 

respondentoch z Ukrajiny v Bielorusku, Bulharsku, Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku a na 

Slovensku vyplýva, že až 63% odídencov plánuje v blízkej budúcnosti ostať v hostiteľskej krajine. Iba 

13% z nich referuje, že sa plánujú vrátiť na Ukrajinu, no z nich 64% nie je rozhodnutých, kedy tak urobia. 

Na základe údajov poskytnutých UNHCR k 30. 8. 2022 je na Ukrajine 6 975 000 osôb, ktorí kvôli vojne 

opustili svoje domovy (vnútorných vysídlencov). Ďalších 7 007 381 občanov Ukrajiny a osôb z tretích 

krajín unikajúcich pred ruskou agresiou z Ukrajiny sa nachádza v Európe. Z tohto počtu osôb bolo 

3 969 537 jednotlivcom poskytnuté dočasné útočisko alebo iná forma tolerovaného pobytu. Svoj domov 

teda doposiaľ opustilo spolu takmer 14 miliónov Ukrajincov, čo je tretina celkovej populácie Ukrajiny.  

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 ako aj vyhodnotenie úspešnosti v nadväznosti na realizovanú cielenú 

intervenciu (ak relevantné6):  

 

Irelevantné, projekt nenadväzuje na žiaden z ukončených alebo prebiehajúcich národných projektov. 
 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych 

problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

 

Aktuálne problémy, súvisiace s príchodom odídencov z Ukrajiny na Slovensko, sú najmä ubytovávanie 

a zamestnávanie odídencov na Slovensku. Ďalej je to potreba riešenia nepriaznivej sociálnej situácie 

odídencov z Ukrajiny z dôvodu nízkeho príjmu, dovŕšenia dôchodkového veku, nepriaznivého 

zdravotného stavu a ťažkého zdravotného postihnutia. Vzniká problém s poskytovaním psychologických, 

špeciálnopedagogických, mediačných, sociálnych a supervíznych služieb pre odídencov. Jedným 

z problémov je aj jazyková bariéra, ktorú má projekt ambíciu riešiť sieťovaním odborníkov poskytujúcich 

                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
6 V prípade „pokračujúcich“ národných projektov v rámci programového obdobia 2014-2020 je potrebné vždy 

uviesť vyhodnotenie úspešnosti ukončených a prebiehajúcich národných projektov v rovnakej alebo porovnateľnej 

oblasti podpory. 
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služby v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Vzniká tiež potreba služby krízovej intervencie, sociálnych 

služieb na podporu rodiny s deťmi, podporných služieb, starostlivosť o maloletých bez sprievodu. Vzniká 

problém s klesajúcou vlnou solidarity k odídencom z Ukrajiny a verejný diskurz začína naberať negatívny 

obsah vo vzťahu k odídencom z Ukrajiny. 
 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že 

v projekte je zapojený aj partner) 
 

MPSVR SR je orgánom štátnej správy, ktorý zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť, 

fungovanie dôchodkového systému, sociálno-právnu ochranu detí a koordináciu rodinnej politiky 

v aktuálnej situácii nielen pre občanov Slovenska, ale vo veľkej miere aj pre odídencov z Ukrajiny. 

Žiadateľ má vlastné priestorové kapacity pre riadenie projektu, materiálno – technické vybavenie je 

potrebné doplniť o niektoré položky uvedené v rozpočte projektu. 
 

MPSVR SR je orgánom štátnej správy, ktorý zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť, 

fungovanie dôchodkového systému, sociálno-právnu ochranu detí a koordináciu rodinnej politiky 

v aktuálnej situácii nielen pre občanov Slovenska, ale vo veľkej miere aj pre odídencov z Ukrajiny. 

Žiadateľ má vlastné priestorové kapacity pre riadenie projektu, materiálno – technické vybavenie je 

potrebné doplniť o niektoré položky uvedené v rozpočte projektu. 
 

Projektový tím budú tvoriť vlastní zamestnanci MPSVR SR, ale aj pracovníci na dohodu o vykonaní práce 

a na dohodu o pracovnej činnosti. Projektový tím tvoria jeho riadiaci zamestnanci, ktorými budú:  

projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového manažéra, koordinátor pre prípravu 

podkladov, prieskumy, analýzy a zber dát a koordinátor pre oblasť východného Slovenska.  

 

Odborný tím bude tvoriť manažér metodického riadenia pre personálne a sociálne poradenstvo; manažér 

metodického riadenia pre právne poradenstvo; manažér metodického riadenia pre GDPR a komunikáciu 

s ústrednými orgánmi štátnej správy a samosprávy; manažér metodického riadenia pre úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny a pre centrá pre deti a rodiny; metodik odborných činností, metodik pre 

zariadenia sociálnych služieb, sociálnu prácu, supervíziu a národné projekty. Súčasťou odborného tímu 

budú štyria psychológovia, dvaja sociálni pracovníci, supervízor, mediátor a špeciálny pedagóg, ktorí 

budú pôsobiť v regiónoch. 
 

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: „Aktívne začlenenie odídencov z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti, a to 

aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie ich zamestnateľnosti“, ktorý bude 

dosiahnutý čiastkovým cieľom, ktorým je: predchádzanie krízovým situáciám a realizácia prevencie 

formou monitoringu, zberu údajov, vyhľadávania prípadov, príkladov dobrej praxe, mentoringu 

a prezentácií v regiónoch. 

 

Špecifickým cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie, ktorý bude 

dosiahnutý vytvorením súboru metodických nástrojov ako inovatívneho prístupu pre zvyšovanie 

prevencie krízových situácií vznikajúcich pri integrácii odídencov z Ukrajiny v podmienkach SR.  

 

Ďalším špecifickým cieľom je poskytnúť metodickú podporu riadiacim a výkonným zamestnancom 

pomáhajúcich profesií poskytujúcich sociálne a ubytovacie služby a rozšíriť v rámci Slovenska 

povedomie o základných informáciách týkajúcich sa problematiky integrácie odídencov z Ukrajiny.  

 

Počas implementácie projektu je plánovaná  spolupráca s poskytovateľmi sociálnych služieb, vyššími 

územnými celkami, lokálnou samosprávou, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

(ďalej len „ÚPSVaR SR“),  obzvlášť s oddeleniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s 

Centrami pre deti a rodinu a s poskytovateľmi ubytovania vo všetkých regiónoch. Ďalej bude spolupráca 

orientovaná na služby komunitného charakteru, ktorých hlavnými aktérmi sú Implementačná agentúra 

MPSVR SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Zdravé regióny, rôzne krajinské 

a neformálne spolky odídencov, organizácie zabezpečujúce charitatívnu a humanitárnu pomoc, obzvlášť 

Červený kríž, Liga za duševné zdravie a pod.  Aktivity týkajúce sa osvety budú šírené prezenčnou formou 
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priamo v teréne a to prostredníctvom realizačného tímu na celom území Slovenska. Počas realizácie 

aktivít budú zbierané informácie, dáta a poznatky, ktoré budú základom pre vytvorenie nástrojov, ktoré 

budú súčasťou metodického balíčka. Tento výstup, bude dostupný na verejných platformách ako napr.: 

webové sídla rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, na 

webových sídlach ÚPSVaR SR.  

 

9.  Očakávaný stav a merateľné ciele 

 

 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.9  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa10 

P0507 - Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií 

a pod) 

 

Akým spôsobom sa budú 

získavať dáta? 

Dáta sa budú získavať z monitorovacích správ, z prípadových štúdií, 

kazuistík, zberom dát z terénu, z príkladov dobrej praxe a úspešných 

spôsobov riešenia jednotlivých problémov súvisiacich s odídencami 

z Ukrajiny. 

 

 

11.  Očakávané dopady a parametre úspešnosti národného projektu 

                                                           
7 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.  
8 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 
9 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. 
10 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 

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.7 

Cieľ  národného 

projektu 
Merateľný ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová 

hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci programový 

ukazovateľ8 

Aktívne začlenenie 

odídencov 

z Ukrajiny do 

slovenskej 

spoločnosti, a to aj 

s cieľom 

podporovať 

rovnaké príležitosti 

a aktívnu účasť a 

zlepšenie ich 

zamestnateľnosti 

P0 507 - Počet 

vypracovaných 

materiálov(hodnotení, 

analýz, štúdií a pod.) 

 

 

 

4 

Hlavná 

aktivita 

projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O0115 -  Počet 

vypracovaných 

materiálov(hodnote

ní, analýz, štúdií 

a pod.) 

 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová 

hodnota 

Aktivita projektu 
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Tabuľka A 

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet11 

Poskytnutá špecifická podpora 

vybraných aktérov integrácie 

odídencov z Ukrajiny v rámci 

prevencie krízových situácií.  

 

Vytvorenie odborných podkladov 

zameraných na podporu integrácie 

odídencov v prostredí Slovenskej 

republiky – metodický balík. 

 

Štátni 

príslušníci 

tretích krajín 

odchádzajúci 

z Ukrajiny 

V tejto fáze nevieme vyčísliť, koľkým 

vybraným aktérom a koľkým 

odídencom bude poskytnutá špecifická 

podpora. Podporu budeme poskytovať 

plošne v zariadeniach núdzového 

ubytovania, ktorých počet sa mení.  

 

 

Metodický balík bude vytvorený jeden 

a bude tvorený súborom nástrojov pre 

prácu s odídencami, bude pozostávať 

zo 4 metodík. 

 

 

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

 

Tabuľka B 

Parametre úspešnosti národného projektu a spôsob vyhodnotenia parametrov12  

Parameter Spôsob vyhodnotenia 
Východisková 

hodnota 

Očakávaná 

hodnota, ktorá je 

považovaná za 

úspešnú  

Metodika pre prácu 

s odídencami z 

Ukrajiny 

Vyhodnotenie prebehne na konci 

realizácie projektu, pretože počas 

jeho priebehu sa bude tvoriť 

metodický balík pozostávajúci 

z metodík. 

4 100% 

V prípade viacerých parametrov, doplňte údaje za každý z nich. 

 

12. Aktivity 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

Hlavná aktivita - Predchádzanie krízovým situáciám a realizácia prevencie formou monitoringu, 

zberu údajov, vyhľadávania prípadov, príkladov dobrej praxe, mentoringu a prezentácií v 

regiónoch. 

Podaktivita 1 – vyhľadávacia činnosť - bude prebiehať spôsobom kontaktovania zriaďovateľov, riaditeľov 

a koordinátorov ubytovacích zariadení, zariadení núdzového ubytovania, zariadení sociálnych služieb, 

centier pre deti a rodiny, veľkokapacitných centier, charitných ubytovní a ďalších poskytovateľov 

bývania poskytujúcich ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Vyhľadávaciu činnosť budú realizovať 

pracovníci odborného tímu projektu s cieľom identifikácie subjektov ohrozených krízovými situáciami, 

ktoré sú regionálne rozptýlené na území Slovenskej republiky, a ktoré poskytujú ubytovanie odídencom 

z Ukrajiny. Vyhľadávacia činnosť bude riešená systematicky - podľa priorít, ako je počet odídencov 

z Ukrajiny akumulovaných v lokalite/priestore/sídle, alebo výskyt konfliktnej situácie a jeho povaha a tiež 

potenciál jej eskalácie.  

                                                           
11 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
12 Vyhodnotenie sa v prípade potreby vykonáva aj počas realizácie národného projektu. 
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Výstupom vyhľadávacej činnosti bude mapa lokalít s vysokým potenciálom konfliktu a vzniku krízových 

situácií a vysokou potrebou preventívnej a intervenčnej činnosti vzhľadom na odídencov z Ukrajiny. 

Podaktivita 2 – tvorba odborných podkladov - bude zabezpečovaná odborným tímom projektu - 

manažérmi metodického riadenia projektu a metodikmi projektu v spolupráci s odbornými pracovníkmi 

projektu, pôsobiacimi v regiónoch, ktorými sú psychológovia, sociálni pracovníci, supervízor, mediátor 

a špeciálny pedagóg. Spomínaní odborní pracovníci projektu poskytnú na základe svojho pôsobenia 

v teréne a na základe vyhľadávacej činnosti v rámci svojho odborného zamerania odborné podklady – 

kazuistiky, prípadové štúdie, individuálne príklady riešení jednotlivých prípadov problémov odídencov 

z Ukrajiny, katamnézy a príklady dobrej praxe, ako aj odborné návrhy riešení konkrétnych problémov 

odídencov z Ukrajiny. Manažéri metodiky a metodici projektu vytvoria na základe spomínaných 

odborných podkladov metodický balík. 

Deklarujeme, že nebude realizované zadávanie a objednávanie odborných aktivít tretím stranám. Všetky 

odborné aktivity budú vykonávať zamestnanci odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR 

v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Výstupom podaktivity 2 – tvorba odborných podkladov.  

Podaktivita 3 – poskytnutie špecifickej podpory - bude v rámci prevencie krízových situácií zabezpečovať 

špecifickú podporu odídencom z Ukrajiny a vybraným aktérom integrácie odídencov z Ukrajiny. 

Špecifickú podporu poskytnú odborní zamestnancami projektu – psychológovia, sociálni pracovníci, 

mediátor, supervízor, špeciálny pedagóg, ktorí na základe svojej odbornej profilácie a regionálneho 

rozptylu zabezpečia pokrytie riešenia tém spojených s rôznymi rizikami vzniku krízových situácií, ktoré 

vznikajú na úrovni odídencov a aktérov integrácie (napr. poskytovateľov sociálnych a ubytovacích 

služieb, riadiaci zamestnanci pomáhajúcich organizácií, zamestnancov pomáhajúcich profesií, a pod.). 

Táto činnosť bude zabezpečovaná ako u verejných, tak i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

a ubytovacích služieb, bez ohľadu na druh sociálnej služby a jej formu. Rovnako budú odborní 

zamestnanci – manažéri metodiky a metodici projektu - spolupracovať s Centrami pre deti a rodinu ako 

aj poskytovateľmi ubytovania a ubytovacích služieb určených pre odídencov z Ukrajiny, ktorým budú 

poskytovať špecifickú metodickú podporu.  

Výstupom podaktivity 3 bude psychologická podpora a poradenstvo, sociálna podpora a poradenstvo, 

špeciálnopedagogická podpora a poradenstvo, poskytnutie supervízie a mediácie a tiež metodická 

podpora odídencov z Ukrajiny. Nebude realizované zadávanie a objednávanie odborných aktivít tretím 

stranám. Všetky odborné aktivity budú vykonávať zamestnanci odboru krízového manažmentu a 

bezpečnosti MPSVR SR v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Vytvorenie metodického balíka, bude využívaný ako  nástroj, pozostávajúci z metodík zameraných na 

odídencov a prácu s nimi v zariadeniach sociálnych služieb, vo veľkokapacitných centrách, 

v zariadeniach núdzového aj dlhodobého ubytovania, na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a 

v centrách pre deti a rodiny. Vytvorenie metodického balíka je mimoriadne dôležité vzhľadom na neustále 

prebiehajúci príchod odídencov z Ukrajiny, ktorých počet narastá a mnohí z nich ostávajú na Slovensku 

žiť a pracovať. 

 

Podaktivita 4 - realizácia osvetových aktivít v podobe informácií pre špecifické skupiny -  (zamestnanci 

sociálnych služieb, pobytových služieb, verejnej správy, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, centier 

pre deti a rodiny, a pod.).  Témy inklúzie sú aktuálne nielen v súčasnom období, keď sa spoločnosť 

vyrovnáva s následkami vojny na Ukrajine, ale ich riešenie je spojené i s hybridnými útokmi na 

demokraciu v našej spoločnosti. Podpora osvety v oblasti inklúzie odídencov do slovenskej spoločnosti 

bude realizovaná odbornými zamestnancami projektu.  

Výstupom podaktivity 4 bude zverejňovanie príkladov dobrej praxe prostredníctvom masmediálnych 

výstupov v off-line a on-line priestore. Výstupom podaktivity bude aj vytvorenie, preklad zo slovenského 

do ukrajinského jazyka a tlač 2 informačných materiálov určených pre štátnych príslušníkov Ukrajiny: 

Bude ním materiál zameraný na základné informácie o oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately (SPODaSK) – pôsobnosť a hlavné úlohy orgánov SPOD a SK, kontaktné údaje na tieto orgány 
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a pod. Ďalším bude materiál zameraný na informácie z oblasti opatrovníctva. Text materiálu 

v slovenskom jazyku vytvorí sekcia rodinnej politiky MPSVR SR. Podaktivita 4 bude ďalej realizovaná 

zverejňovaním prípadových štúdií, efektívneho postupu využitia odborných metód a techník, uplatnením 

inovatívnych prístupov a pod., ale aj organizovaním besied, stretnutí, konferencií s odbornou a laickou 

verejnosťou, ktorá sa o problematiku odídencov z Ukrajiny zaujíma alebo je ňou ovplyvnená, kde budú 

prezentované nástroje vznikajúceho metodického balíka. 

 

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu 

realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

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. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné 

zdôvodnenie 

Predpokladané finančné 

prostriedky na hlavné 

aktivity 

Celková 

suma  

 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Hlavná aktivita 618 026,78  

521 Mzdové výdavky 618 026,78 Celkové ceny práce zamestnancov vykonávajúcich 

riadenie projektu (projektový manažér, manažéri 

metodického riadenia, koordinátori), metodikov, 

asistenta projektového manažéra a tiež 

zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti 

v projekte (psychológovia, sociálni pracovníci, 

supervízor, mediátor, špeciálny pedagóg) boli 

stanovené na základe mzdovej politiky MPSVR SR. 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou dosiahnutý 

(podľa sekcie 

Očakávaný stav) 

Spôsob realizácie 

(žiadateľ a/alebo 

partner) 

Predpokladaný počet 

mesiacov realizácie 

aktivity 

 

Hlavná aktivita: 

 

 

 

 

Aktívne začlenenie 

odídencov z Ukrajiny 

do slovenskej 

spoločnosti, a to aj s 

cieľom podporovať 

rovnaké príležitosti a 

aktívnu účasť a 

zlepšenie ich 

zamestnateľnosti. 

MPSVR SR 
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903 - Paušálna  

sadzba na  

ostatné výdavky  

projektu  

(nariadenie  

1303/2013, čl.  

68b ods. 1) 

247 210,71 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

predstavuje 40% z celkovej sumy mzdových 

výdavkov uvedených vyššie, t. j. 40% zo sumy 

618 026,78 EUR 

Hlavná aktivita  SPOLU 865 237,49  

CELKOM 865 237,49  
 

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného 

nariadenia). 

 

Tvorcovia projektu deklarujú, že Projekt Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej 

situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine vyhovuje zásade doplnkovosti a teda 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?  

 

V projekte bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov, pôjde o typ paušálneho financovania. 

 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné13 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti14 ? (áno/nie) 
NIE 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete , uveďte jej 

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) 

 

 

Vypracoval:  MPSVR SR, odbor krízového manažmentu a bezpečnosti 

 

                                                           
13 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. 
14  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 ) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

