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Zámer národného projektu 

 

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - samospráva 
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?  

(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom 

na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie 

finančných prostriedkov) 

Realizovanie národných projektov oproti dopytovo – orientovaným výzvam je efektívnejšie pre 

napĺňanie cieľov Stratégie Európy 2020 a to hlavne z nasledujúcich dôvodov: 

 

a) národné projekty sú efektívnym nástrojom na podporu systémových a inovačných zmien, 

rozvoja a profesionalizácie sociálnej práce v praxi; 

b) národné projekty sú nástrojom, ktorý aktívnym spôsobom prispieva k plneniu 

výkonnostného rámca OP Ľudské zdroje; 

c) národné projekty poskytujú zapojených subjektom administratívnu, finančnú a metodickú 

podporu, ktorá je v prípade vybraných subjektov žiaduca a nevyhnutná. 

 

Vzhľadom na zameranie zadefinovaných aktivít, ich celospoločenský záber a dopad na území 

SR je nevyhnutné, aby bol navrhovaný projekt realizovaný formou národného projektu, 

prijímateľom v spolupráci s partnerom, ktorí obaja disponujú dostatočnými odbornými 

kapacitami a skúsenosťami v predmetnej oblasti. 

 

Ďalšími výhodami realizácie národného projektu oproti projektom realizovaným 

prostredníctvom dopytovo-orientovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP sú: 

 nízka administratívna náročnosť pre zapojené subjekty - nie je potrebné vypracovávať 

projekt, ovládať projektové a finančné riadenie projektov ESF a prácu v systéme 

ITMS,  

 vysoká preferencia a motivácia zapojenia sa subjektov do NP.; 

 zjednodušené vykazovanie, pravidelné financovanie transferov pre zapojené subjekty,  

 eliminácia neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí a ich vymáhania od zapojených 

subjektov, 

 pravidelná kontrola a metodické vedenie výkonu u zapojených subjektov; 

 implementácia národného projektu prispieva k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu 

spôsobu čerpania fondov EÚ pre malé obce, ktoré si zabezpečujú finančné riadenie 

projektov prevažne dodávateľským spôsobom; 

 podpora spolupráce a sieťovania neformálnych partnerstiev na lokálnej, regionálnej a 

celoštátnej úrovni prostredníctvom zapojenia relevantných organizácií štátnej a 

verejnej správy a neverejných subjektov do projektu 
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2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 11. CARE - EFRR 

Investičná priorita  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 kraj  

Trenčiansky kraj  

Nitriansky kraj  

Banskobystrický kraj  

Bratislavský kraj 

Žilinský kraj  

Prešovský kraj  

Košický kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci 

z Ukrajiny1  

Príklad hlavnej aktivity v zmysle OP 

ĽZ 

Informačné, poradenské a asistenčné činnosti 

v oblasti lepšieho sociálneho začlenenia odídencov 

z Ukrajiny 

 

 

3. Prijímateľ2 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu3  

IA MPSVR SR aktuálne implementuje príslušné 

opatrenia v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje a to prostredníctvom národných projektov.  

IA MPSVR má bohaté skúsenosti s implementáciou 

národných projektov, vrátane výberu expertov na 

realizáciu jednotlivých odborných aktivít národných 

projektov. 

 

Odborné a personálne zabezpečenie  

Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou 

dopytovo orientovaných a národných projektov 

disponuje IA MPSVR SR vyprofilovanými 

odborníkmi, ktorí budú zabezpečovať riadenie 

projektu a budú sa tiež spolupodieľať na formovaní 

tímu expertov pre realizáciu jednotlivých aktivít 

projektu. IA MPSVR SR má dôkladne vypracovanú 

a praxou odskúšanú metodiku implementácie 

projektov, ktorú neustále zdokonaľuje na základe 

nových poznatkov a skúseností z realizácie 

projektov. IA MPSVR SR je klientsky orientovaná 

organizácia, ktorej zamestnanci používajú 

komplexný prístup v riešení sociálneho problému 

                                                           
1 Štátni príslušníci tretích krajín (ďalej aj odídenci, žiadatelia o azyl a azylanti z Ukrajiny, osoby prichádzajúce 

z UA) 
2 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. 
3 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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klienta a zároveň rešpektujú individuálne možnosti a 

schopnosti klienta 

 

Materiálno – technické vybavenie 

 IA MPSVR SR disponuje dobrým materiálno – 

technickým vybavením, má počítačovú 

infraštruktúru (vrátane výpočtovej, 

telekomunikačnej, prenosovej a organizačnej 

techniky), zabezpečený automatizovaný systém 

správy registratúry a vlastný systém 

formalizovaných vnútorných aktov riadenia 

organizácie. Na zabezpečenie podporných aktivít 

bude IA MPSVR SR využívať vlastnú výpočtovú 

techniku. 

 

Financovanie organizácie  

Celkové výdavky na projekt sú naplánované vo 

výške uvedenej v rozpočte projektu. IA MPSVR SR 

ako rozpočtová organizácia nespolufinancuje projekt 

z vlastných zdrojov. IA MPSVR SR nebude vytvárať 

projektom príjem. 

 

Oblasť sociálnej inklúzie 

 Od svojho vzniku v roku 2005 organizácia 

zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na 

podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom 

programov a projektov financovaných zo štátneho 

rozpočtu a ESF. Realizované programy a projekty 

boli zamerané najmä na zvyšovanie zamestnanosti a 

zamestnateľnosti osôb postihnutých a ohrozených 

sociálnym vylúčením, podporu sociálnej inklúzie 

prostredníctvom lokálnych partnerstiev sociálnej 

inklúzie, rozvoj lokálnej infraštruktúry v sociálnej 

oblasti a ďalšie relevantné aktivity v danej oblasti. V 

rámci uvedených opatrení zabezpečovala IA 

MPSVR SR okrem financovania projektov a aktivít 

aj metodické vedenie, odborné aktivity a koordináciu 

týchto aktivít. 

 

Financovanie projektov 

 IA MPSVR SR zabezpečuje financovanie projektov 

a aktivít obcí a iných subjektov v oblasti sociálnej 

inklúzie. Vďaka uvedenej činnosti má vypracovaný 

a v praxi overený systém financovania projektov, 

ktorý bude využitý v rámci predloženého projektu. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu 

aktivít národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

Implementačná agentúra ako rozpočtová organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR 

v programovom období 2014 – 2020 plní úlohu 

sprostredkovateľského orgánu pre OP ĽZ. 
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Obchodné meno/názov (aj názov 

sekcie ak relevantné) 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

IČO 30854687 

 

 

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

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)4 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti a jeho úrad, na základe štatútu 

schváleného uznesením vlády SR č. 309/2012 je 

poradným orgánom vlády SR pre otázky súvisiace 

s rozvoj občianskej spoločnosti. Zabezpečuje 

efektívnu komunikáciu a  posilňuje spoluprácu 

mimovládnych neziskových organizácií a verejnej 

správy pri príprave a implementácii verejných 

politík a pri realizácii opatrení definovaných 

v týchto politikách. ÚSV ROS sprostredkúva 

medzisektorovú komunikáciu a podporuje 

vytváranie medzisektorovej spolupráce 

a koordinácie, s dôrazom na poskytovanie služieb 

vo verejnom záujme zo strany MNO. 

ÚSV ROS je organizačne začlenený pod 

Ministerstvo vnútra SR, splnomocnenec vlády SR je 

členom mimoriadneho krízového štábu.  

Kritériá pre výber partnera 5  ÚSV ROS vystupuje v programovom období 2014 

– 2020 ako prijímateľ viacerých projektov z OP 

EVS a OPTP. Projekty sú zamerané na rozvoj 

spolupráce, koordinácie, efektívnej komunikácie 

a sieťovania mimovládnych neziskových 

organizácií a verejnej správy, rozvoj otvoreného 

vládnutia a podporu účasti občanov 

a zainteresovaných aktérov na tvorbe, 

implementácii a hodnotení verejných politík na 

národnej, regionálnej úrovni a miestnej úrovni. 

Cieľovou skupinou týchto projektov sú 

predovšetkým organizácie občianskej spoločnosti, 

štátna správa a samospráva. ÚSV ROS systematicky 

buduje štruktúry pre efektívnu spoluprácu verejnej 

správy a občianskej spoločnosti, podieľa sa na 

tvorbe súvisiacej legislatívy a strategických 

a koncepčných materiálov, buduje a spravuje 

databázy organizácií občianskej spoločnosti 

a buduje personálne kapacity pre prácu s občianskou 

                                                           
4 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek 

tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
5 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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spoločnosťou a verejnou správou v uvedených 

oblastiach. 

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

ÚSV ROS systematicky buduje štruktúry pre 

efektívnu spoluprácu verejnej správy a občianskej 

spoločnosti, podieľa sa na tvorbe súvisiacej 

legislatívy a strategických koncepčných materiálov, 

buduje a spravuje databázy občianskej spoločnosti 

a buduje personálne kapacity pre prácu 

s občianskou spoločnosťou a verejnou správou.  

Obchodné meno/názov Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

Sídlo Cukrová 14 

IČO 811 08 Bratislava 

 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

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 

marec 2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

prijímateľom  

II. štvrťrok 2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  

II. štvrťrok 2023 

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  

02/2022-12/2023 t. j. 23 mesiacov  

 

6. Finančný rámec 

 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 

12 691 190 € 

Celkové oprávnené výdavky projektu 12 691 190 € 

Vlastné zdroje prijímateľa - 

 

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 Irel.    
ÁNO / 

NIE** 
VRR Irel.    
Spolu  

SR 12 691 190 12 691 190   
* vyplniť v prípade realizácie projektu v oboch kategóriách regiónov 

** ak NIE, je potrebné predložiť analýzu rozdelenia výdavkov na jednotlivé kategórie regiónov 
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7. Východiskový stav 

 

a)Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo 

súvisia s realizáciou NP:  

Uznesenie vlády SR č. 142/2022, z 26.2.2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v 

súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným 

ozbrojeným konfliktom na území́ Ukrajiny 

Uznesenie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie č. 3/2022, z 15.3.2022 

k situácii na Ukrajine, predovšetkým bod E) 

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/ro

kovania/2022/2022_03_15_28_zasadnutie/Rada%20vlady%20MNO_2022-03-

15_Uznesenie%203-2022.pdf 

 

Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025: 

https://www.minv.sk/?zamer-migracnej-politiky-slovenskej-republiky 

 

Integračná politika Slovenskej republiky (2014): 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-cudzinci/integracna-

politika.pdf 

 

Uznesenie Ústredného krízového štábu o poverení Migračného úradu SR a Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, na vypracovanie integračnej 

stratégie. 

 

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

NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

Interné prieskumy ÚSVROS v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Zisťovania 

zamerané na kategorizáciu vykonávaných činností a poskytovaných služieb cieľovej skupine 

projektu, štruktúra a výška personálnych výdavkov a iných výdavkov, štruktúra pracovníkov 

a štruktúra zmluvných vzťahov,... (prieskumy uskutočnené v apríli a máji 2022) 

Pravidelné štatistiky MVSR v oblasti azylu a migrácie 

Štatistiky UNHCR: 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.236802754.291827221.1659078745-

1219043490.1659078745 

 

c) Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov6 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 relevantné7):  

 

V rámci prioritných osí 10 CARE – ESF a 11 CARE – EFRR sa budú realizovať aj ďalšie 

národné projekty, zamerané na cieľovú skupinu štátnych príslušníkov tretích krajín 

odchádzajúcich z Ukrajiny.  

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude realizovať nasledujúce národné projekty: NP - 

Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom, NP Pomáhame odídencom a NP 

Pomáhame odídencom – poradenstvo. Predmetné národné projekty sú zamerané na integráciu 

                                                           
6 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 
7 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. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2022/2022_03_15_28_zasadnutie/Rada%20vlady%20MNO_2022-03-15_Uznesenie%203-2022.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2022/2022_03_15_28_zasadnutie/Rada%20vlady%20MNO_2022-03-15_Uznesenie%203-2022.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2022/2022_03_15_28_zasadnutie/Rada%20vlady%20MNO_2022-03-15_Uznesenie%203-2022.pdf
https://www.minv.sk/?zamer-migracnej-politiky-slovenskej-republiky
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-cudzinci/integracna-politika.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-cudzinci/integracna-politika.pdf
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.236802754.291827221.1659078745-1219043490.1659078745
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.236802754.291827221.1659078745-1219043490.1659078745
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štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom poskytovania poradenských služieb 

a nástrojov sociálnej pomoci na poskytnutie komplexných poradenských služieb a zabezpečenie 

informovanosti o možnosti poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, dotácií a štátnych sociálnych 

dávok a príspevkov, poskytovanie poradenských služieb v oblasti orientácie na trhu práce 

v závislosti od individuálnych potrieb odídenca a v nadväznosti na špecifiká vybraného regiónu 

v rámci SR. V neposlednom rade pôjde aj o poskytovanie poradenských služieb zameraných na 

aktívne hľadanie zamestnania a podporu pri kontakte predovšetkým s potenciálnymi  

zamestnávateľmi,  prípadne s úradmi alebo ďalšími organizáciami, s ktorými bude odídenec 

v rámci procesu začleňovania komunikovať. Tieto aktivity budú vykonávať odborní poradcovia 

a poradcovia na jednotlivých úradoch  práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude realizovať národný projekt „Predchádzanie 

vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na 

Ukrajine“, ktorý je zameraný na predchádzanie krízovým situáciám a realizáciu prevencie 

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

a prezentácií v regiónoch. 

Pripravuje sa taktiež národný projekt, ktorého prijímateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti 

a realizovaný bude v spolupráci s partnermi vybranými prostredníctvom výzvy na výber 

partnerov. Jeho aktivity sú zamerané na pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na 

území SR, pričom ale tieto činnosti sú vykonávané zamestnancami a dobrovoľníkmi pôsobiacimi 

v mimovládnom sektore.  

 

Pripravovaný národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území 

SR – samospráva“ je odlišný od vyššie uvedených národných projektov najmä charakterom 

aktivít vykonávanými zamestnancami a dobrovoľníkmi samosprávy, hoci má pomoc dopad na 

rovnakú cieľovú skupinu.  

 

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

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

 

Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine je jednou z najväčších utečeneckých kríz v 

Európe v tomto storočí. Za prvých 8 týždňov vojny utieklo z Ukrajiny viac ako 5 miliónov ľudí, 

z toho viac ako 397 tisíc utečencov prišlo na Slovensko.  

MV SR eviduje k 3.1.2023, že celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR z Ukrajiny od 

vypuknutia vojny je 1 094 380. Dočasné útočisko bolo udelené 104 959 žiadateľom. 

 

Na základe vyššie popisovanej situácie čelí aktuálne Slovenská republika veľkej výzve, ako sa 

popasuje s procesom ich integrácie do spoločnosti. Ako uvádza Stratégia integrácie odídencov z 

Ukrajiny v podmienkach Slovenskej republiky, vyžaduje si to citlivý a holistický prístup, 

v ktorom bude možné zabezpečiť realizáciu opatrení, ktoré významne podporia ich začlenenie 

do spoločnosti na Slovensku.  

 

Primárnu snahu je potrebné zamerať predovšetkým na niekoľko kľúčových oblastí, ktoré súvisia 

s kvalitou života, a preto v nich dominujú témy ako bývanie, vzdelávanie, zamestnanie, 

zdravotná či sociálna starostlivosť. Práve tieto komponenty života odídencov z Ukrajiny na 

Slovensku sú cieľom opatrení, ktoré majú na rôznych úrovniach podporiť integráciu odídencov 

a napomôcť tak snahe štátu o ich čo najefektívnejšie začlenenie. 

Dôležitú úlohu tak pri humanitárnej pomoci, ako aj pri integrácii do slovenskej spoločnosti 

zohrávajú mimovládne neziskové organizácie a samosprávy, ktoré rýchlo reagovali na krízu a 

začali poskytovať odídencom z  Ukrajiny utekajúcim na územie SR služby súvisiace s ich 

životnou situáciou. Na financovanie týchto aktivít reaguje IA MPSVR prostredníctvom 
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kompenzácie nákladov samosprávy, ktorá doposiaľ financovala svoje aktivity z vlastných 

zdrojov.  

 

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

v projekte je zapojený aj partner) 

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je 

rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. Vznikla v roku 2005 pod 

názvom Fond sociálneho rozvoja, od 01.04.2014 bola premenovaná na Implementačnú agentúru 

pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a od 01.04.2015 po zlúčení s 

príspevkovou organizáciou - Centrum vzdelávania bola premenovaná na IA MPSVR SR. 

Pôvodná organizácia (FSR) vznikla 1.4.2005 ako nástroj ministerstva na boj proti chudobe a 

sociálnemu vylúčeniu. Poslaním IA MPSVR SR je plniť úlohy MPSVR SR v oblastiach stratégie 

zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie politík trhu práce a sociálneho začleňovania s 

cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia. Poslaním IA 

MPSVR SR je tiež podpora vytvárania inkluzívneho trhu práce, zlepšovania spoločenského 

postavenia a sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých 

sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. V programovom období 

2014-2020 IA MPSVR SR vystupuje v pozícii prijímateľa národných projektov a do 31.01.2022 

plnila aj úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre 

prioritnú os 2, 3, a zabezpečovala  implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov 

financovaných z Európskeho sociálneho fondu . Podporené národné projekty sú uvedené na 

webovej stránke IA MPSVR SR. Implementačná agentúra MPSVRSR (IA MPSVRSR) v roku 

2015 získala titul Efektívny používateľ modelu CAF a 3.8.2017 sa stala členom Európskej 

nadácie pre kvalitu v riadení (EFQM) so sídlom v Bruseli a zaradila sa tak medzi cca 500 

inštitúcií z celého sveta usilujúcich sa o smerovanie k výnimočnosti.  

 

Odborné a personálne zabezpečenie  

Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou dopytovo orientovaných a národných projektov 

disponuje IA MPSVR SR odborníkmi, ktorí budú zabezpečovať riadenie projektu a budú sa tiež 

spolupodieľať na formovaní tímu odborníkov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu. IA 

MPSVR SR má dôkladne vypracovanú a praxou odskúšanú metodiku implementácie projektov, 

ktorú neustále zdokonaľuje na základe nových poznatkov a skúseností z realizácie projektov.  

 

 

 

 

 

Riadenie projektu a realizácia projektu bude zabezpečované pozíciami:  

 

1. Žiadateľ:  

Projektový manažér (1)   

Hlavný finančný manažér (1)   

Finančný manažér (5)    

Koordinátor metodik (1)   

Asistent projektového manažéra (1)   

 

2. Partner 

Projektový manažér (1) 

Personálny manažér (1) 

Finančný manažér (1) 
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Medzisektorový koordinátor (1) 

Koordinátor MNO (1) 

Regionálni koordinátori (8) 

 

 

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) 

 

Cieľom národného projektu je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov užívateľom 

národného projektu, a to za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech 

odídencov z Ukrajiny .  

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

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

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 
10 Pre účel zadávania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov do systému ITMS 2014+ prijímateľ zadá pre 

všetky ukazovatele cieľovú hodnotu 1 (technické riešenie). Následne v monitorovacej správe bude uvádzať reálne 

dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov. 

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.8 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatívna 

cieľová hodnota 

Aktivita 

projektu 

Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ9 

Cieľom 

národného 

projektu je 

zabezpečiť 

poskytovanie 

finančných 

príspevkov 

užívateľom 

národného 

projektu, a to za 

účelom realizácie 

aktivít v prospech 

odídencovz Ukraj

iny.  

P0992Počet osôb 

nad 18 rokov, 

ktorým bola 

poskytnutá 

intervencia 

 

P0991 Počet osôb 

do 18 rokov, 

ktorým bola 

poskytnutá 

intervencia  

110 

 

 

 

 

 

1 

Poskytovanie 

finančných 

príspevkov 

užívateľom 

NP 

 

 

O0328 

Celkový počet 

podporovanýc

h osôb  

 

 

 

O0329 Počet 

detí vo veku 

menej ako 18 

rokov  

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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V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 

 

 

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.11  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa12 

P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá 

intervencia 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta 
Dostupné štatistické údaje  

Názov merateľného 

ukazovateľa13 

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá 

intervencia  

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta 
Dostupné štatistické údaje  

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

 

Iné údaje na úrovni projektu: 

D0103- Počet novovytvorených pracovných miest 

D0104 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo nezamestnanými 

osobami 

D0105 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo nezamestnanými 

osobami – ženy 

D0106 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK 

D0107 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK – ženy 

D0108 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 54 rokov veku 

D0109 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 54 rokov veku – 

ženy 

D0110 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so zdravotným 

postihnutím 

D0111 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so zdravotným 

postihnutím – ženy 

D0112 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích krajín 

D0113 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích krajín – ženy 

D0114 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 

D0115 Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 25 rokov) 

D0116 Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 25 rokov) obsadených 

ženami 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) 

D0266  Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu   

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu 

11. Očakávané dopady národného projektu 

Tabuľka A 
                                                           
11 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. 
12 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
13 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
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Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  

pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 

skupina (ak 

relevantné) 

Počet14 

Sociálne začlenenie na území 

Slovenskej republiky  

Odídenci z 

Ukrajiny  

 

Bude vykázané zo štatisticky 

dostupných dát o počtoch osôb 

prichádzajúcich z UA na územie 

SR, ktorým bola prostredníctvom 

samosprávy poskytnutá pomoc a 

podpora 

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

 

12. Aktivity 

 

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  

 

Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine poukazuje na potrebu zabezpečenia pomoci pri 

integrácii odídencov z Ukrajiny na území SR.  

 

Hlavnou aktivitou pripravovaného národného projektu bude poskytovanie finančných 

príspevkov užívateľom zabezpečujúcim pomoc a podporu osobám z Ukrajiny po ich vstupe 

na územie SR prostredníctvom samosprávy. 

 

Nepriaznivá životná situácia osôb odchádzajúcich z Ukrajiny bude riešená prostredníctvom 

realizácie rôznych aktivít, ktoré majú charakter a povahu sociálnej služby krízovej intervencie  

(je ich možné subsumovať pod sociálne služby krízovej intervencie v zmysle zákona                          

č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ), a to so zámerom 

uľahčiť ich kontakt so sociálnym prostredím, podporiť lepší prístup k službám a tým podporiť 

ich začlenenie do spoločnosti. Predmetom podpory budú len aktivity zabezpečované pre osoby 

z cieľovej skupiny bezplatne. 

 

Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich podaktivít: 

 

Podaktivita 1.1 Zabezpečenie pomoci a podpory štátnym príslušníkom tretích krajín 

odchádzajúcich z Ukrajiny bezprostredne po ich príchode na územie SR. 

 

V rámci podaktivity sa bude poskytovať príspevok užívateľom na krytie výdavkov súvisiacich 

so zabezpečovaním podporovaných činností pre osoby odchádzajúce z Ukrajiny bezprostredne 

po ich príchode na územie SR, a to od 24.2.2022.  

  

Predmetom podpory budú nasledovné činnosti alebo súbor činností (podporované 

činnosti):  

- poskytovanie informácií, materiálnej a potravinovej pomoci,  

- poskytovanie prvotnej psychologickej a sociálnej podpory a orientácie v oblasti podpory 

zdravia 

 

                                                           
14 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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Podaktivita 1.2 Zabezpečenie podpory pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín 

odchádzajúcich z Ukrajiny do spoločnosti na Slovensku. 

 

V rámci podaktivity sa bude poskytovať príspevok užívateľom na krytie výdavkov súvisiacich 

so zabezpečovaním podporovaných činností pre osoby odchádzajúce z Ukrajiny v rámci podpory 

ich integrácie do spoločnosti, a to od 24.2.2022.   

 

Predmetom podpory budú nasledovné činnosti alebo súbor činností (podporované 

činnosti): 

- poskytovanie všeobecných informácií a poradenstva, najmä v oblastiach týkajúcich sa 

zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či 

uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti,  

- zabezpečovanie aktivít a programov vytváraných za účelom zvýšenia účinnosti podpory 

integrácie, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej 

starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, či uplatňovania právnych 

nárokov vo všeobecnosti,  

- aktivity a programy na komunitnej úrovni a komunitné organizovanie,  

- informačné a osvetové aktivity smerom k širokej verejnosti,  

- zabezpečovanie inštruktáže, supervízie a podporných metodických činností. 

 

Do realizácie podaktivít 1.1 a 1.2 na poskytnutie finančného príspevku sa budú môcť zapojiť 

užívatelia na základe dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do národného 

projektu“, ktorý bude zverejnený na webovom sídle žiadateľa.  Podmienky poskytovania týchto 

finančných prostriedkov budú predmetom zmluvy medzi prijímateľom NP a užívateľmi. 

 

Užívateľmi v rámci tohto národného projektu budú organizácie registrované v SR v jednej 

z nasledovných právnych foriem: 

a) mesto/obec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

b)právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou;  

c)  vyššie územné celky v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov  

d)  právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným 

celkom 

 

Finančný príspevok užívateľom sa bude poskytovať na: 

 

A)činnosť personálu (zamestnancov) vo forme jednotkových nákladov 

Finančný príspevok na celkovú cenu práce sa čiastočne podieľa na spolufinancovaní miezd 

zamestnancov pomáhajúcich utečencom z Ukrajiny a nemusí predstavovať maximálnu výšku 

celkového mesačného ohodnotenia zamestnancov pomáhajúcich utečencom. 

  

B)činnosť dobrovoľníkov v období od 24.2.2022 do 31.12.2023, vrátane ich koordinácie, a to 

formou vyčíslenia ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce ako základne pre výpočet 

výdavkov podľa bodu c) – vecný príspevok v zmysle čl. 69 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 

1303/2013. 

 

C)výdavky projektu financované formou paušálnej sadzby 

Výdavky projektu financované formou paušálnej sadzby vo výške 40% zo súčtu mesačných 

finančných príspevkov na činnosť zamestnancov užívateľov a oprávnenej mesačnej ekonomickej 

hodnoty dobrovoľníckej práce, uvedených v bodoch a) a b) vyššie. 
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Podaktivita 1.3 Zabezpečenie koordinácie, posilnenie spolupráce a výmeny informácií 

 

Cieľom aktivity je posilniť kapacitu pre medzisektorovú komunikáciu, koordináciu a spoluprácu 

medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami, ako aj koordináciu 

s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, pri poskytovaní služieb osobám z Ukrajiny 

utekajúcim pred vojnou, pri ich vstupe a integrácii na území SR. 

Aktivitou sa zabezpečí synergia s projektom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii 

na území SR – MNO. 

V rámci podaktivity bude prebiehať komunikácia, sieťovanie a koordinácia v rámci sektora 

mimovládnych organizácií a medzi mimovládnymi organizáciami a verejnou správou, s dôrazom 

na spoluprácu a koordináciu aktivít so samosprávami podporenými v rámci tohto projektu 

a MNO podporenými v rámci projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na 

území SR - MNO.  

Podaktivita bude realizovaná formou organizovania pracovných stretnutí, konzultácií a podujatí, 

zameraných na výmenu informácií, praxe, zber informácií a dát z praxe, tvorba spoločných 

postupov a pod. 

Čiastkový cieľ: platforma pre pravidelnú aj operatívnu výmenu informácií medzi MNO 

a verejnou správou, ako aj v rámci sektora MNO. 

V rámci podaktivity budú realizované prieskumné a analytické úlohy zamerané na systematické 

zhromažďovanie dát z prostredia mimovládnych neziskových organizácií, tak podporených 

v rámci NP, ako aj ostatných organizácií, pôsobiacich v teréne a poskytujúcich služby cieľovej 

skupine NP. 

Čiastkový cieľ: pravidelne updatovaný súbor informácií a dát, ktorý bude slúžiť ako zdroj pre 

krízové riadenie, pre budovanie kapacít, pre koordináciu a riadenie v sektore MNO a pre 

identifikáciu nových potrieb, bariér a výziev, ktorým MNO v teréne čelia. 

Za účelom efektívneho zhromažďovania informácií a dát bude v rámci podaktivity spravovaná 

databáza MNO a verejných inštitúcií (vrátane medzinárodných), ktoré realizujú aktivity 

zamerané na cieľovú skupinu NP. 

Čiastkový cieľ: databáza MNO 

 

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. 

 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť aktivitou 

dosiahnutý (podľa sekcie 

Očakávaný stav) 

Spôsob 

realizácie 

(žiadateľ 

a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet 

mesiacov 

realizácie 

aktivity 

Zabezpečenie pomoci 

a podpory pre osoby 

z Ukrajiny po ich 

vstupe na územie SR 

 

 

Cieľom národného projektu je 

zabezpečiť poskytovanie 

finančných príspevkov 

užívateľom národného projektu, 

a to za účelom realizácie aktivít 

v prospech odídencov  

z Ukrajiny.  

Žiadateľ v 

spolupráci s 

partnerom 

23 mesiacov 
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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 

Aktivita 1   

521- Mzdové 

výdavky 

424 793,08 €  

(279 893,08 Prijímateľ 

a 144 900,00 Partner) 

mzdové výdavky na riadenie a realizáciu 

projektu 

(personálne výdavky zodpovedajú mzdovej 

politike žiadateľa a partnera) 

910 – Jednotkové 

výdavky 

 7 257 485,49 € 

 

príspevky na mzdy zamestnancov užívateľov 

521 – Poskytnutie 

dotácií, príspevkov 

voči tretím osobám 

(Ekonomická 

hodnota 

dobrovoľníckej 

práce vo forme 

vecného príspevku 

(1303/2013, čl. 69 

ods. 1)) 

  

 

Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce 

pre účely predmetného národného projektu je 

stanovená na 6,05 eur/hod. Ekonomická 

hodnota dobrovoľníckej práce predstavuje 

100% vlastných zdrojov prijímateľa vo forme 

neplatenej práce (4 840 000 €) 

Nepredstavuje peňažné plnenie, slúži ako 

základňa pre výpočet paušálnej sadzby. 

Hlavné aktivity 

SPOLU 

  

903 - Paušálna 

sadzba na ostatné 

výdavky projektu 

(nariadenie 

1303/2013, čl. 68b 

ods. 1) 

5 008 911,43 €  Vo výške 40% zo skupiny výdavkov 521 – 

Mzdové výdavky, 910 – Jednotkové výdavky 

a - Ekonomická hodnota dobrovoľníckej 

práce vo forme vecného príspevku  

Paušálna sadzba sa aplikuje aj na 

ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce, 

t.j. základňu pre paušálnu sadzbu tvorí aj 

vecný príspevok vo forme dobrovoľníckej 

práce. 

CELKOM 12 691 190,00 €  

 

Súčet skupiny výdavkov 521 – Mzdové 

výdavky, 910 – Jednotkové výdavky a 903 - 

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

(nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods. 1).  
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Sumy uvedené v tabuľke rozpočtu predstavujú kvalifikovaný odhad.  Objem dobrovoľníckej 

práce v hodinách odhadujeme na:  800 000 hod.  

 

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

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

nariadenia). 

 

Uvedený NP 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, bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov a to: 

1. v zmysle článku 68b ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1303/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 – paušálna sadzba 

na ostatné výdavky projektu do výšky 40%  

2. štandardná stupnica jednotkových nákladov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia EP a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013. 

 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné15 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti16 ? (áno/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: IA MPSVR SR 

                                                           
15 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. 
16  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

